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Co-orientador: Maximino Esteves Correia Bessa

Dissertação submetida à
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“—O tempo que gastaste com a tua rosa é que a fez ser tão importante.

—O tempo que gastei com a minha rosa...

–repetiu o principezinho, para depois se lembrar.”

Saint-Exupery

“—É erro vulgar, confundir o desejar com o querer. O desejo mede os

obstáculos. A VONTADE vence-os.”

Alexandre Herculano
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A Integração das TIC na Aprendizagem das Crianças com
Necessidades Educativas Especiais: Um Estudo de Caso

Maria Gentil Alves Domingos Reis

Submetido na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
para o preenchimento dos requisitos parciais para obtenção do grau de

Mestre em Educação Especial

Resumo — Compreender e aceitar a diferença seria, no nosso entender, a solução

para muitos dos problemas com que a Escola e a Humanidade hoje se deparam.

Embora actualmente, com uma sociedade que tenta ser mais justa e solidária, esta

realidade já se tenha de certa forma alterado, continuamos com o sentimento de que

muito há ainda a fazer para aceitar e ajudar quem de alguma forma é diferente. As

escolas recebem actualmente alunos com Necessidades Educativas Especiais, com

o objectivo de as integrar e incluir neste novo espaço social, tentando adaptá-las

e prepará-las para a vida e para a convivência com os outros, partilhando valor e

experiência. Cabe então à Escola e aos Professores organizarem-se e movimentarem-

se de forma a promoverem as melhores condições para acolher estes alunos, tentando

responder às suas necessidades, capacidades e incapacidades, educando para um

saber fazer criativo e participativo de todos e para a realização da pessoa enquanto

agente de mudança.

Com a realização deste trabalho pretendemos fazer um estudo de alguns aspectos

relacionados com a aprendizagem das crianças com Necessidades Educativas Espe-

ciais, aplicar alguns exerćıcios e fichas, observar e registar a reacção dos referidos

alunos. É também nosso objectivo aumentar os nossos conhecimentos sobre este

tema e ao mesmo tempo podermos perceber melhor de que forma, nós professores,

podemos melhorar como pessoas e como profissionais, contribuindo para a uma me-

lhor inclusão de todos e especialmente das crianças com necessidades especiais, pois

são sem dúvida estas que mais precisam de nós.

Para tentar alcançar estes objectivos organizamos o nosso trabalho da forma que

passamos a resumir. No primeiro caṕıtulo apresentamos a motivação, os objectivos,

as questões e metodologia de investigação a adoptar ao longo do trabalho, fazendo

ainda uma caracterização detalhada do contexto e das duas crianças objecto deste

trabalho, uma com Deficiência Mental e a outra com Paralisia Cerebral. No segundo

caṕıtulo procuramos fazer o enquadramento do trabalho por nós desenvolvido. Para

o efeito será apresentado um resumo da forma como as pessoas com deficiência fo-

ram sendo vistas ao longo da História, sendo também apresentado um resumo da
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evolução da educação destas pessoas e da Educação Especial. O terceiro caṕıtulo

é dedicado à revisão da problemática que envolve as pessoas, e em particular as

crianças, com Paralisia Cerebral e Deficiência Mental. São também apresentadas e

discutidas algumas considerações educativas. No quarto caṕıtulo apresentamos um

resumo da forma como as TIC foram sendo introduzidas ao longo da História na

Educação, de uma maneira geral, e da Educação Especial, em particular. Apresen-

tamos ainda uma reflexão acerca das potencialidades e vantagens da aprendizagem

baseada em exerćıcios e jogos, sendo visto o caso particular da Matemática. O

quinto caṕıtulo é dedicado à apresentação das competências e ńıveis de desempe-

nho gerais propostos pelo Ministério da Educação e dos critérios para selecção de

actividades que nos conduziram à elaboração do conjunto de exerćıcios por nós de-

senvolvido e aplicado. No sexto caṕıtulo é apresentado do conjunto de exerćıcios

por nós usado, um conjunto “digital” (usando o computador) e o seu equivalente em

“formato papel”. Estes exerćıcios foram desenvolvidos tendo por base as dificulda-

des e necessidades das crianças objecto deste estudo, os seus Programas Educativos

Individuais, as potencialidades das TIC e os critérios apresentados e discutidos no

quinto caṕıtulo. Por último, o sétimo caṕıtulo é dedicado à apresentação e discussão

de resultados, bem como à apresentação de posśıveis direcções para desenvolvimento

de trabalho futuro.

Com a realização deste trabalho podemos observar que as crianças por nós estudadas

preferem os exerćıcios no formato digital (usando o computador) aos exerćıcios no

formato papel (recorrendo a materiais mais tradicionais) e manifestam uma atitude

mais positiva face aos primeiros. De uma forma global, e tendo por base os exerćıcios

no formato digital, podemos afirmar que foi maior o tempo total em que a criança

esteve concentrada, menor o tempo total de execução, menor a ajuda, maior a

alegria, menor a ansiedade, menor a apatia, maior a atenção, menor o desinteresse,

menor a a desistência, menores as dificuldades em resolver os exerćıcios, maior a

facilidade em executar os exerćıcios, menor a indiferença, maior o interesse, maior a

persistência, menor a tristeza e maior a vontade de continuar a resolver exerćıcios.

Gostaŕıamos ainda de sublinhar que a utilização de computadores possibilitou o

desenvolvimento da sensibilidade táctil e a coordenação motora ao tocar/carregar

nas teclas (usando o teclado) e o rato, sendo este facto muito mais evidente para o

caso da criança com Paralisia Cerebral.

Palavras Chave: Educação Especial, Necessidades Educativas Especiais (NEE),

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Paralisia Cerebral, Deficiência

Mental, Jogos/Exerćıcios Educativos.
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ICT & Children with Special Education Needs: A case study

Maria Gentil Alves Domingos Reis

Submitted to the University of Trás-os-Montes and Alto Douro
in partial fulfillment of the requirements for the degree of

Master of Science in Special Education

Abstract — To understand and to accept the difference would be, in our view,

the solution to most of the problems that School and Humanity are facing today.

Although, at present, with a society that tries to be more just and solidary, this

reality has already been somehow changed, we still have the feeling that there is

still much to be done to accept and help those who are somehow different.

Schools currently receive pupils with Special Education Needs, with the objective

to integrate and include them in this new social space, trying to adapt and prepare

them for life and living in society, sharing their experience and value.

It is then for schools and teachers to organize themselves in order to promote the

best conditions to accommodate these students, trying to meet their needs, abilities

and disabilities, educating for a know-how and creative participation of all of them

and to achieve the person as an agent of change.

With this work we want to study some aspects relating learning of children with

Special Education Needs, apply some exercises and exercises sheets, to observe and

record the responses of these students. It is also our goal to increase our knowledge

on this subject and at the same time to better understand how we teachers can

improve as individuals and as professionals, contributing to a better inclusion of all,

especially children with special needs, because these are, undoubtedly, those who

need us most.

In order to try to achieve these objectives we organize our work as follows. The first

chapter introduces the motivation, objectives, issues and the research methodology

adopted throughout this work, plus a detailed characterization of the context and

of the two children subject of this work, one mentally retarded and the other with

cerebral palsy.

In the second chapter we present this work’s background. We present a summary of

how people with disabilities have been seen throughout history, and also a summary

of the developments in the education of these people and in Special Education.

The third chapter is dedicated to the review of issues involving people, particularly

children, with cerebral palsy and mental retardation. We also present and discuss

some educational considerations.
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In the fourth chapter we present a summary of how ICTs are being introduced in

education throughout history, in general, and in special education, in particular.

We also present a reflection on the potential and advantages of learning based on

exercises and games, putting special attention to the case of mathematics.

The fifth chapter is dedicated to the presentation of the skills and overall perfor-

mance levels proposed by the Portuguese Ministry of Education and the criteria for

selection of activities that we have used during the development of the applied set

of exercises.

The sixth chapter presents the set of exercises that we used: a “digital” set (using

the computer) and its equivalent in “paper”. These exercises were developed based

on the difficulties and needs of the studied children, their individual educational

programs, the potential of ICT and the criteria presented and discussed in chapter

five.

Finally, the seventh chapter is dedicated to the presentation and discussion of our

main results and some of the possible future working directions.

The results obtained in this work led us to conclude that the studied children prefer

to exercises in digital format (using the computer) to exercises in paper format

(using more traditional materials) and show a more positive attitude towards the

former. In general terms, and having the exercises in digital format for reference,

we can say that the total time the child was focused was greater, the execution time

was smaller, the help was smaller, the joy was greater, the anxiety was smaller,

the apathy was smaller, the attention was greater, the disinterest was smaller, the

withdrawal was smaller, the resolution difficulties was smaller, the easy in run was

greater, the indifference was smaller, the absorption was greater, the persistence

was greater, the sadness was smaller, and the will to continue solving exercises

was greater. We would also like to stress out the fact that the use of computers

has enabled the development of tactile sensitivity and motor coordination, when

pressing the keys (using the keyboard) and using the mouse, and this fact was more

evident in the case of the child with cerebral palsy.

Key Words: Special Education, Children with Disabilities, Information & Com-

munication Technologies (ICT), Cerebral Palsy, Mental Retardation, Educational

Games/Exercises.
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valentes aos apresentados nas figuras 6.1, 6.2 e 6.3. . . . . . . . . . . 128

6.13 Resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios equivalentes aos
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das figuras 6.8 e 6.9, aplicados em papel. . . . . . . . . . . . . . . . . 129

6.15 Resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios equivalentes aos
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1 Introdução

Compreender e aceitar a diferença seria, no nosso entender, a solução para muitos

dos problemas com que a humanidade hoje se depara. Se a própria vida do planeta

no sentido vegetal e animal é toda ela diversidade e diferença, e quanto mais diversa

mais bela ela se torna, então porque é que se tem revelado tão dif́ıcil para todos

aceitar essa diversidade?

Embora actualmente, com uma sociedade que tenta ser mais justa e solidária, esta

realidade já se tenha de certa forma alterado, continuamos com o sentimento de que

muito há ainda a fazer para aceitar e ajudar quem de alguma forma é diferente.

As escolas recebem actualmente alunos com Necessidades Educativas Especiais, com

o objectivo de as integrar e incluir neste novo espaço social, tentando adaptá-las e

prepará-las para a vida e para a convivência com os outros, partilhando valor e

experiência: “Qualquer sociedade humana retira a sua coesão de um conjunto de

actividades e projectos comuns, mas também, de valores partilhados, que constituem

outros tantos aspectos da vontade de viver juntos. Com o decorrer do tempo, estes

laços materiais e espirituais enriquecem-se e tornam-se, na memória individual e

colectiva, uma herança cultural, no sentido mais lato do termo, que serve de base

aos sentimentos de pertencer àquela comunidade, e de solidariedade...”, [2].

Cabe então à escola e aos professores organizarem-se e movimentarem-se de forma

1
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a promoverem as melhores condições para acolher estes alunos, tentando responder

às suas necessidades, capacidades e incapacidades, educando para um saber fazer

criativo e participativo de todos e para a realização da pessoa enquanto agente de

mudança.

Com a realização deste trabalho pretendemos fazer um estudo de alguns aspectos

relacionados com a aprendizagem das crianças com Necessidades Educativas Espe-

ciais, aplicar alguns exerćıcios e fichas, observar e registar a reacção dos referidos

alunos. É também nosso objectivo aumentar os nossos conhecimentos sobre este

tema e ao mesmo tempo podermos perceber melhor de que forma, nós professores,

podemos melhorar como pessoas e como profissionais, contribuindo para a uma me-

lhor inclusão de todos e especialmente das crianças com necessidades especiais, pois

são sem dúvida estas que mais precisam de nós.

1.1 Justificação

A escolha do tema está relacionada com um interesse pessoal especial pela forma

de aprender dos alunos, em particular dos alunos com necessidades educativas es-

peciais. Na tentativa de compreender as dificuldades que estes demonstram em

alcançar aprendizagens e numa tentativa de os ajudar a promover essas mesmas

aprendizagens de uma forma que consideramos ser uma alternativa mais atraente e

motivante. Adicionalmente, e de acordo com Mel Ainscow [3] “(...) é errado assu-

mir que a utilização sistemática da repetição de determinados métodos conduzirá

a uma aprendizagem eficaz, especialmente se se tratar de populações que têm sido

objecto de maus tratos ou exclusão escolares. Esta sobrevalorização dos métodos

tem servido, muitas vezes, para desviar a atenção de questões mais importantes, tais

como: ≪porque é que numa determinada sociedade, ou numa escola, alguns alunos

não conseguem aprender?≫”.

Ainda na perspectiva da mesma autora, é posśıvel sensibilizar os professores para

novas formas de pensar que levem a novas e melhores práticas na sala de aula. Isto

só terá condições de se realizar se existir uma dialéctica entre a teoria e a prática,

uma constante reflexão cŕıtica do trabalho desenvolvido e um feedback vindo dos

alunos.
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Para centrar a avaliação no progresso do aluno, é exigido que o processo avaliativo

se desloque para a avaliação da aprendizagem e se afaste da avaliação do ensino.

Como diz Perrenoud, [4], “O importante não ≪é fazer como se≫ cada um houvesse

aprendido, mas permitir a cada um aprender”.

Acresce à nossa motivação o facto do conjunto de exerćıcios apresentado e discutido

ao longo deste trabalho ser parte integrante de um sistema colaborativo de partilha

de exerćıcios dinâmicos nas áreas de Matemática e de Ĺıngua Portuguesa, a dis-

ponibilizar na Internet. Este sistema ficará dispońıvel a todos, bastando para isso

que se registem. Obviamente que existirão pelo menos dois tipos de utilizadores: os

professores e os alunos. Aos professores será permitida a criação de novos exerćıcios,

a escolha de um conjunto deles para trabalho dos alunos, a consulta de dados es-

tat́ısticos relativos à execução por parte dos alunos dos conjuntos anteriormente

seleccionados, entre outras funcionalidades. Aos alunos será permitido apenas a

resolução dos exerćıcios.

1.2 Objectivos

Com a realização deste trabalho de dissertação propomo-nos realizar o seguinte

conjunto de objectivos:

• Compreender a evolução da história da Educação Especial (EE);

• Compreender a história da EE em Portugal;

• Identificar melhor as NEE no Agrupamento de Escolas de Santa Marta de

Penaguião do concelho de Santa Marta de Penaguião, onde a investigadora

realiza a sua investigação;

• Reconhecer a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)1

1Ao longo deste trabalho usaremos o acrónimo TIC por ser este o utilizado e reconhecido
oficialmente pelo Ministério da Educação, atribuindo-lhe o mesmo significado da Unesco (1982),
“conjunto de disciplinas cient́ıficas, tecnológicas, de engenharia e das técnicas de gestão utilizadas
na manipulação e processamento de informação; as suas aplicações; os computadores e a sua
interacção com os homens e máquinas; e os conteúdos associados de carácter social, económico
e cultural”. Consulte-se, por exemplo, Rivas [5, p. 25-38] para uma discussão detalhada dos
diferentes acrónimos directamente relacionados com este e suas implicações.
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como factor de motivação na aprendizagem dos alunos;

• Investigar se o desenvolvimento de competências instrumentais associadas ao

uso do computador contribui para uma melhor aprendizagem;

• Investigar se o desenvolvimento de competências instrumentais associadas ao

uso do computador contribui para um aperfeiçoamento das competências de

comunicação;

• Conhecer e identificar melhor as dificuldades das crianças com Paralisia Cere-

bral e Deficiência Mental que são objecto de estudo nesta investigação;

• Desenvolver ferramentas mais adequadas à aprendizagem da matemática com

as crianças com Paralisia Cerebral e Deficiência Mental;

• Compreender se o aperfeiçoamento de competências instrumentais, associadas

ao uso do computador, contribui para uma melhor inclusão na sociedade;

• Melhorar o desempenho dos alunos com NEE nas diferentes áreas curriculares,

contribuindo deste modo para a superação do seu atraso de desenvolvimento

e acesso às aprendizagens curriculares;

• Promover o reforço da auto-estima dos alunos, a construção de autonomia,

socialização e cooperação;

• Contribuir globalmente para a inclusão escolar e social dos alunos com NEE;

• Contribuir para uma melhor integração das TIC em contextos de aprendiza-

gem, particularmente na sala de aula.

1.3 Questões de Investigação

• A evolução da Educação Especial em Portugal tem contribúıdo para uma

melhor inclusão de todos os cidadãos?

• As TIC contribuem para uma melhor compreensão da Matemática por parte

dos alunos com NEE?
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• A qualidade da aprendizagem da Matemática dos alunos com NEE aumenta se

houver uma maior integração das TIC nos processos de ensino e aprendizagem?

• A aplicação de exerćıcios e/ou jogos educativos recorrendo às TIC contribuem

para uma melhor aprendizagem da Matemática por parte dos alunos com

NEE?

• A aplicação de exerćıcios e/ou jogos educativos recorrendo às TIC contribuem

para uma maior motivação na aprendizagem por parte dos alunos com NEE?

1.4 Metodologia de investigação

Considerando a importância que a metodologia de investigação tem como cami-

nho para se atingir os objectivos de investigação que nos propomos realizar, somos

de parecer que as opções se revestem de uma importância capital. Consideramos

que, tendo em conta o objecto de estudo, a utilização de ferramentas informáticas

(exerćıcios e/ou jogos educativos) na aprendizagem da Matemática por parte de

crianças com NEE, escolhemos uma metodologia de carácter qualitativo, embora

aqui e ali quantitativo, realizando um estudo de caso, [6].

Esta opção metodológica beneficia do facto do investigador poder realizar a sua

investigação no seu contexto de trabalho.

As dificuldades inerentes à progressão na carreira docente também não deixam gran-

des alternativas ao investigador no que concerne às possibilidades e opções em termos

de metodologia de investigação. As penalizações decorrentes do absentismo, a par

da fixação de normas muito restritivas em relação às faltas para realização de pro-

jectos de investigação, condicionam decisivamente a escolha de uma metodologia de

investigação.

Recorreremos a vários tipos de instrumentos de recolha de informação com destaque

para a observação participante, sendo apresentadas na secção 6.4 as grelhas para

registo da aplicação dos exerćıcios.
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1.5 Contexto de investigação

1.5.1 Caracterização da escola

A actualmente designada Escola dos 2o e 3o Ciclos de Santa Marta de Penaguião

está localizada no centro da vila do mesmo nome e inserida num bonito concelho

situado na parte Sul do distrito de Vila Real. A dois passos de importantes centros

tuŕısticos e culturais como o de Vila Real e Peso da Régua, reparte pelas suas dez

freguesias os quase 7 000 ha da sua extensão.

O Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião faz parte da Região De-

marcada do Douro, encontra-se protegido a Noroeste pela Serra do Marão, sendo de

Norte a Sul profundamente rasgado pelo sinuoso rio Corgo, formando as maravilho-

sas encostas do Corgo. Com uma população de aproximadamente 9 000 habitantes,

a grande maioria concentra-se fundamentalmente no sector primário. Embora a oli-

vicultura, horticultura, fruticultura, silvicultura e a criação de gado não passem de

actividades de subsistência, há uma que atinge foros de quase exclusividade que é a

viticultura.

A Escola EB/2,3 de Santa Marta de Penaguião é a Escola Sede do Agrupamento.

Deste Agrupamento de Escolas fazem parte 9 Escolas do 1o Ciclo e 2 Jardins de

Infância:

• A Escola E.B. 1 de Alvações do Corgo (Freguesia de Alvações do Corgo);

• A Escola E.B. 1 do Assento (Freguesia da Cumieira);

• A Escola E.B. 1 de Carvalhais (Freguesia de Lourêdo);

• A Escola E.B. 1 de Fontes (Freguesia de Fontes);

• A Escola E.B. 1 de Gundeiro (Freguesia de Sever);

• A Escola E.B. 1 de Medrões (Freguesia de Medrões);

• A Escola E.B. 1 de Santa Marta de Penaguião (Freguesia de S. Miguel de

Lobrigos);
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• A Escola E.B. 1 de São João de Lobrigos (Freguesia de S. João de Lobrigos);

• A Escola E.B. 1 de Vila Maior (Freguesia de S. João de Lobrigos);

• Jardim de Infância de Medrões (Freguesia de Medrões);

• Jardim de Infância de São João de Lobrigos (Freguesia de S. João de Lobrigos).

O Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião foi homologado pelo Ex.mo

Senhor Director Regional de Educação do Norte a 26 de Junho de 2003. Tem uma

população escolar cujo número oscila em torno das oitocentas crianças, um corpo

docente com cerca de cem elementos, dos quais cerca de 65% pertencem aos quadros

das Escolas. O pessoal não docente comporta 21 auxiliares de acção educativa,

1 auxiliar de manutenção, 1 auxiliar técnico, 1 guarda-nocturno e 7 funcionários

para a área administrativa. Trata-se de Escolas onde os alunos fazem um percurso

sequencial. De acordo com o Regulamento Interno, [7], o Agrupamento de Escolas

foi criado para alcançar os seguintes objectivos:

• Articular, através de um projecto educativo comum, o Programa da Educação

Pré-Escolar e os curŕıculos dos três Ciclos do Ensino Básico;

• Promover actividades de complemento curricular e de ocupação dos tempos

livres que abranjam as crianças desde o jardim de infância até ao nono ano de

escolaridade;

• Fomentar a intervenção dos Encarregados de Educação, procurando que se

habituem a vir à Escola desde as idades em que os seus educandos dependem

mais de si;

• Procurar equipar as Escolas da Educação Pré-Escolar e do 1o e 3o Ciclo e

continuar a equipar a Escola EB/2,3 com os recursos e os meios organizacionais

indispensáveis para a eficácia exigida à Escola dos nossos dias;

• Promover o hábito de trabalho em equipa de todos os educadores que têm por

missão acompanhar as crianças e os jovens até ao desabrochar da sua identi-

dade e permitindo que estes se tornem cidadãos conscientes e intervenientes;
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• Rentabilizar os recursos humanos e materiais existentes em benef́ıcio dos dife-

rentes anos da escolaridade básica.

Para atingir objectivos tão amplos, terá de existir um esforço colectivo de todos

os membros da comunidade escolar. Por isso o Regulamento Interno estabelece as

regras/normas que permitam a intervenção participativa não só daqueles que todos

os dias trabalham nas Escolas do Agrupamento, mas também dos pais e encarregados

de educação dos alunos, das forças vivas do concelho de Santa Marta de Penaguião

onde ele se insere, através dos seus representantes.

1.5.2 Caracterização dos alunos

Das duas alunas objecto do estudo aqui apresentado, uma frequentava habitualmente

a “sala de apoio” da Escola Básica dos 2o e 3o Ciclos de Santa Marta de Penaguião

e a outra uma escola do Primeiro Ciclo pertencente a este agrupamento de escolas.

A sala de apoio da E.B. 2,3 era frequentada pelo total de vinte alunos, sendo que dez

destes alunos tinham “adequações curriculares”, um “apoio docente da intervenção

precoce”, e os restantes nove tinham “Curŕıculo Espećıfico Individual”. Relativa-

mente à frequência do ano escolar existiam alunos do Jardim de Infância, bem como

alunos dos 1o, 2o e 3o Ciclos do Ensino Básico. Note-se desde já que os alunos com

adequações curriculares frequentavam esta sala por peŕıodos de tempo relativamente

curtos.

Dos problemas diagnosticados constavam os casos de “Deficiência Mental grave,

traços do espectro autista e hiperactividade”, “trissomia 21”, “Deficiência Men-

tal ligeira a moderada”, “rendimento intelectual inferior ao normal, perturbação

da leitura e escrita e hiperactividade com défice de atenção”, “Deficiência Men-

tal ligeira”, “rendimento intelectual inferior ao normal, deficiência de percepção e

memória, atraso psicomotor e perturbação fonológica”, “Paralisia Cerebral, atraso

cognitivo moderado e epilepsia controlada”, “hidrocefalia, epilepsia e mielomenin-

gocelo”, “Deficiência Mental ligeira e hiperactividade com défice de atenção”, “mul-

tideficiência (traumatismo craniano)”, “baixa visão”, “défice cognitivo e baixa visão

do olho esquerdo”, “hiperactividade, défice de atenção e perturbação da leitura e

escrita” e “défice de atenção e perturbação espećıfica da leitura e escrita”.
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A outra aluna que faz parte deste estudo estava inserida numa turma constitúıda

por 23 alunos dos quatro anos de escolaridade, não se registando aqui qualquer outro

caso de alunos com NEE.

Nas secções seguintes apresentam-se excertos dos Programas Educativos Individuais

das alunas que são objecto do estudo aqui apresentado, uma com Paralisia Cerebral

e a outra com Deficiência Mental, tendo estes sido elaborados pelas equipas espe-

cializadas e de acordo com as directivas apresentadas pelo Ministério da Educação,

tanto ao ńıvel das competências a desenvolver como ao ńıvel de desempenho a atin-

gir (revistos na secção 5.1). Os dados estão conforme os originais, tendo apenas sido

omitidos ou ajustados os dados que pudessem conduzir à identificação das alunas.

Os nomes usados são fict́ıcios. No apêndice B apresentam-se, na integra, o Curŕıculo

Espećıfico Individual de cada um dos casos em estudo.

1.6 Caso 1—Paralisia Cerebral

Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião

Ano Lectivo: 2008/2009

Idade: 13

Ano: 6o

Docente responsável pelo grupo/turma: Ana Patŕıcia Moreira (nome fict́ıcio)

Docente de Educação Especial: Maria Gentil Alves Domingos Reis

1.6.1 História escolar e pessoal

1.6.1.1 Resumo da história escolar

Pela análise da documentação que faz parte do seu processo a aluna frequentou o

Jardim de Infância e posteriormente transitou para o 1o Ciclo frequentando a EB1

de (...). Actualmente está matriculada na turma X do 6o Ano na EB/2,3 de Santa

Marta de Penaguião. Frequenta com carácter regular as aulas de Educação Musical,

Educação F́ısica, Religião e Moral, Educação Visual e Tecnológica, Formação Ćıvica

e Área de Projecto. Nas restantes horas frequenta a sala de apoio onde são traba-

lhadas diferentes áreas curriculares essencialmente Ĺıngua Portuguesa, Matemática
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e Estudo do Meio, com carácter funcional, tendo como objectivo primordial a sua

preparação para a vida adulta.

O PEI foi elaborado de forma a ajustar e adequar as medidas necessárias, permitindo-

lhe a superação do seu atraso de desenvolvimento e o acesso às aprendizagens cur-

riculares.

A Ana usufrui de outros apoios afins à Educação Especial, tais como: serviços

médicos, pedagogia diferenciada na sala de aula, almoço, transporte e material es-

colar.

Esta aluna vive no seio de uma famı́lia com algumas dificuldades económicas. Desta

famı́lia fazem parte, a mãe, o pai, a Ana e uma irmã.

1.6.1.2 Outros antecedentes relevantes

Segundo relatório médico a aluna sofre de sequelas de asfixia perinatal, apresen-

tando Paralisia Cerebral. Tem um atraso cognitivo moderado e epilepsia controlada.

Esta incapacidade contribui para que a aluna manifeste dificuldades acentuadas

ao ńıvel do Desenvolvimento Cognitivo, Sensorial, Comunicação, Escrita, Concei-

tos Matemáticos e Desenvolvimento Psicomotor/Motricidade (motricidade global e

fina).

Para além da sua deficiência moderada e grave ao ńıvel das funções mentais es-

pećıficas, mais concretamente ao ńıvel das funções da atenção, memória, linguagem

e cálculo, apresenta também deficiência não especificada da visão, devido a provável

lesão ou comprometimento da área responsável por esta função ao ńıvel do Sistema

Nervoso Central.

1.6.2 Perfil de funcionalidade do aluno por referência à CIF-

CJ

1.6.2.1 Actividade e participação, funções e estruturas do corpo, e fac-
tores ambientais

A aluna apresenta dificuldades ao ńıvel das funções da atenção, memória, psicomo-

tora, recepção, funções cognitivas básicas e de ńıvel superior, mentais, da lingua-

gem e do cálculo, correspondendo a uma deficiência moderada a grave ao ńıvel das
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funções mentais espećıficas. Apresenta défice ao ńıvel das funções da visão devido

ao comprometimento de áreas do cérebro responsáveis por esta função.

Apresenta Deficiência Moderada a Grave ao ńıvel da aprendizagem e aplicação de

conhecimentos. Apresenta deficiência ao ńıvel das tarefas e exigências gerais e na

comunicação. Tem ainda deficiência moderada ao ńıvel da motricidade fina e mo-

tricidade geral. Alguns factores ambientais funcionam como barreiras. As poĺıticas

e práticas sociais assim como a localidade de residência da aluna funcionam como

um entrave ao desenvolvimento da sua vida social. Os aspectos relacionados com o

apoio social geral, saúde, trabalho e emprego também são barreiras ou entrave para

o progresso desta aluna. Podemos considerar como facilitadores o apoio da famı́lia,

dos amigos e alguns membros da comunidade.

Devido às suas limitações cognitivas a aluna está bastante condicionada para de-

senvolver uma vida totalmente autónoma e prosseguir estudos. Será proposto que

esta aluna possa desenvolver actividades vocacionais no sentido de maior e melhor

inserção na vida activa.

1.6.3 Adequações no processo de ensino e de aprendizagem

1.6.3.1 Medidas educativas a implementar

1. Apoio pedagógico personalizado ⊠

2. Adequações curriculares individuais 2

3. Adequações no processo de matŕıcula 2

4. Adequações no processo de avaliação ⊠

A avaliação será qualitativa e descritiva das áreas especiais a serem traba-

lhadas, será feita através de uma observação diária e directa e terá como

referência os seguintes parâmetros: assiduidade, pontualidade, interesse, par-

ticipação, autonomia, relação com os outros, comportamento, autonomia e

todos os trabalhos realizados diariamente.

5. Curŕıculo Espećıfico Individual ⊠

Em Anexo
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6. Tecnologias de apoio ⊠

Serão usadas Tecnologias de Informação para a realização de diferentes ac-

tividades, também com o objectivo de motivar a aluna para a aquisição das

diferentes aprendizagens.

1.6.3.2 Outras informações

Esta aluna irá beneficiar de Terapia Ocupacional na EB/2,3.

1.6.4 Curŕıculo espećıfico individual

Tendo em consideração as dificuldades e o ritmo de aprendizagem da Ana e a ten-

tativa de preparação para a vida adulta, a aluna frequentará com carácter regular

as aulas de Educação F́ısica, Educação Musical, Religião e Moral, Formação Ćıvica,

Área de Projecto e Educação Visual e Tecnológica.

1.6.4.1 Área de desenvolvimento cognitivo

Competências a Desenvolver (Objectivos Gerais):

• Adquirir conceitos Matemáticos e da área de Estudo do Meio;

• Desenvolver o pensamento lógico.

Nı́veis de Desempenho (Objectivos Espećıficos):

• Identificar e associar partes do dia a actividades espećıficas;

• Saber o que está primeiro, no meio e no fim;

• Associar o número à quantidade até ao número 10;

• Ler e escrever os números até 10;

• Fazer contagens crescentes e decrescentes até 10;

• Formar conjuntos de 3, 4, ou 5 objectos/elementos;

• Seriar com ordem lógica figuras e padrões;
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• Formar conjuntos por classes;

• Utilizar o computador para realizar jogos didácticos de Matemática;

• Conhecer o dinheiro;

• Realizar somas e subtracções simples;

• Estabelecer relações entre conjuntos;

• Adquirir noções de quantidade, peso e volume;

• Conhecer as horas/relógio;

• Identificar os dias da semana e estações do ano;

• Reconhecer e identificar os frutos e associar às estações do ano;

• Conhecer as principais regras e cuidados a ter com a alimentação e saúde;

• Relacionar épocas do ano com festividades e acontecimentos.

1.7 Caso 2—Deficiência Mental

Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião

Ano Lectivo: 2008/2009

Idade: 9

Ano: 3o

Docente responsável pelo grupo/turma: Rosalina Maria Pereira Gusmão (nome

fict́ıcio)

Docente de Educação Especial: Maria Gentil Alves Domingos Reis

1.7.1 História escolar e pessoal

1.7.1.1 Resumo da história escolar

A Maria embora esteja matriculada no 3o ano de escolaridade, revela limitações

e dificuldades de aprendizagem em todas as áreas curriculares disciplinares do 2o
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ano e mesmo em algumas relativas ao 1o ano de escolaridade. Apresenta deficiência

moderada ao ńıvel da memória, atenção, linguagem e cálculo.

A Maria não frequentou o Jardim de Infância, o que de certa forma também terá

contribúıdo para o seu fraco desempenho escolar. Encontra-se a frequentar o 1o CEB

na E.B.1 de (...). A aluna foi sinalizada no final do ano lectivo 2006/2007 e começou

a usufruir de apoio da Educação Especial no ano lectivo 2007/2008, estando a aluna

nessa altura a frequentar o 2o ano de escolaridade.

É uma aluna pouco comunicativa e bastante insegura embora se note uma pequena

melhoria em relação ao ano transacto (de acordo com relatório de avaliação final do

PEI de final de Junho de 2008). Continua, contudo, ainda a falar pouco e a utilizar

um vocabulário pobre tendo dificuldade em estabelecer um diálogo com outros,

talvez por não ser bem aceite pelos seus pares. Prefere observar a participar e distrai-

se com muita facilidade com o que se passa à sua volta, amuando quando se lhe pede

para estar atenta. Vai continuar a beneficiar de um Curŕıculo Espećıfico Individual

tendo em conta as suas necessidades educativas e o seu ritmo de aprendizagem.

Pretende-se que a aluna trabalhe e consiga alcançar algumas competências do 1o ano

de escolaridade e se posśıvel ir também adquirindo algumas competências essenciais

do 2o ano, uma vez que no ano anterior a Maria não fez essas aquisições. Durante as

horas de apoio com a docente da Educação Especial será dado à aluna um reforço nas

áreas de Ĺıngua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio, fazendo as adequações

de materiais e de matérias em função das suas dificuldades. Pretende-se também

que a aluna faça alguns progressos ao ńıvel da sua socialização e autonomia.

1.7.1.2 Outros antecedentes relevantes

A famı́lia da Maria é composta por 4 elementos: a Maria, o pai, a mãe e um irmão

que é mais novo e frequenta o 1o ano de escolaridade na mesma escola da Maria. O

pai da Maria está emigrado na Súıça onde passa a maior parte do ano, pelo que não

existe grande apoio deste à famı́lia e em especial à Maria.

Esta famı́lia é uma famı́lia de risco, com dificuldades económicas e sócio-culturais.

Tem vindo a ser acompanhada pela equipa Sorrisos da Associação 2000, pelos

Serviços de Psicologia e pela Segurança Social e Centro Hospitalar de Vila Real.
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A mãe, Encarregada de Educação da aluna, deu a conhecer que do lado paterno

(avó da Maria) existiu um problema de alcoolismo e que a avó toma medicação para

“descansar”. Segundo informações hospitalares a Encarregada de Educação da aluna

sofre de oligofrenia. Apresenta também algumas dificuldades em expressar-se, não

conseguindo de uma forma fluente traduzir a sua vida familiar e as suas expectativas

em relação ao futuro da sua educanda. A aluna usa óculos por défice visual, tendo

sido pedida uma reavaliação do seu estado de visão ao médico de famı́lia. Contudo,

não existe no seu processo qualquer relatório médico que comprove este seu défice

visual.

Segundo relatório médico de pedopsiquiatria, a Maria apresenta Deficiência Mental

Ligeira a Moderada, atraso ao ńıvel da Linguagem Expressiva, baixas competências

globais para a aprendizagem por provável défice de estimulação.

1.7.2 Perfil de funcionalidade do aluno por referência à CIF-

CJ

1.7.2.1 Actividade e participação, funções e estruturas do corpo, e fac-
tores ambientais

De acordo com a avaliação efectuada, a Maria apresenta deficiência moderada a grave

ao ńıvel das funções mentais globais e espećıficas, em especial nas funções intelectuais

cognitivas básicas e de ńıvel superior. A aluna apresenta ainda deficiência ligeira a

moderada ao ńıvel das funções intra pessoais do temperamento e da personalidade,

da memória e atenção, mentais da linguagem e do cálculo.

A aluna apresenta deficiência moderada a grave ao ńıvel da aprendizagem e aplicação

de conhecimentos e da comunicação. Também apresenta deficiência ligeira a mode-

rada ao ńıvel das interacções e relacionamentos interpessoais e nas áreas principais

da vida (não frequentou o Jardim de infância e vive muito isolada com a sua mãe e

irmão).

A Maria não participa nas actividades sociais e culturais da sua terra (não frequenta

a catequese, não vai às festas e vive longe da aldeia).

A mãe da aluna apresenta muitas limitações. O pai está ausente no estrangeiro e a

famı́lia não é muito bem aceite pela comunidade. Existe alcoolismo familiar.
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Todos os factores anteriormente mencionados têm condicionado de forma determi-

nante o desenvolvimento da aluna. A famı́lia está a ser apoiada pela Associação

2000 devido às limitações acentuadas da encarregada de educação da aluna. Esta

não tem apoio do pai, que se encontra no estrangeiro, e não participa nas actividades

da comunidade.

1.7.3 Adequações no processo de ensino e de aprendizagem

1.7.3.1 Medidas educativas a implementar

1. Apoio pedagógico personalizado ⊠

2. Adequações curriculares individuais 2

3. Adequações no processo de matŕıcula 2

4. Adequações no processo de avaliação ⊠

A avaliação é cont́ınua e será feita diariamente através da observação directa

tendo como referência os seguintes parâmetros: assiduidade, pontualidade,

interesse, participação, relação com os outros, comportamento, autonomia e

todos os trabalhos realizados diariamente.

Será uma avaliação qualitativa, descritiva e cont́ınua das áreas a serem traba-

lhadas. Trimestralmente será efectuado um registo de avaliação em impresso

próprio e entregue à Encarregada de Educação, após reflexão conjunta da pro-

fessora da turma e da docente da Educação Especial.

5. Curŕıculo Espećıfico Individual ⊠

Em Anexo

6. Tecnologias de apoio ⊠

Serão usadas tecnologias de informação para uma maior motivação da aluna

na realização de diferentes actividades que originem um maior rendimento

escolar.
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1.7.4 Curŕıculo Espećıfico Individual

1.7.4.1 Área de matemática

Competências a Desenvolver (Objectivos Gerais):

• Desenvolver a capacidade de racioćınio, de cálculo mental e de resolução de

problemas.

Nı́veis de Desempenho (Objectivos Espećıficos):

• Quantificar agrupamentos;

• Descobrir progressivamente os números;

• Ler e escrever números por ordem crescente e decrescente;

• Estabelecer relações entre números, utilizando sinais (>, < e =);

• Efectuar contagens dois a dois, três a três, etc.;

• Calcular somas e subtracções simples;

• Praticar o cálculo mental com números pequenos;

• Reconhecer e nomear figuras planas: ćırculo, quadrado, rectângulo e triângulo;

• Fazer composições com figuras geométricas;

• Identificar noções: alto/baixo, pesado/leve, largo/estreito, etc.;

• Estabelecer relações entre factos e acções que levem à distinção das noções

temporais: antes/depois, hoje/amanhã;

• Relacionar dia/semana, estações do ano/meses;

• Reconhecer carácter fixo de alguns fenómenos e actividades (noite/dia, re-

feições, dias da semana);

• Identificar números ordinais;

• Conhecer algumas moedas e notas em uso.
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1.8 Organização da dissertação

Para além deste caṕıtulo, esta dissertação é composta por mais seis caṕıtulos, num

total de sete. No segundo caṕıtulo procuraremos fazer o enquadramento do trabalho

por nós desenvolvido. Para o efeito será apresentado um resumo da forma como as

pessoas com deficiência foram sendo vistas ao longo da História, sendo também apre-

sentado um resumo da evolução da educação destas pessoas e da Educação Especial.

São apresentados resumos desta evolução nos Estados Unidos da América, páıs tido

como referência para esta área (entre muitas outras), bem como, obviamente, o caso

de Portugal. Apresentamos ainda a legislação que consideramos relevante, e que

de alguma forma marcou e ainda marca, a forma como as pessoas e crianças com

deficiência são vistas.

O terceiro caṕıtulo é dedicado à revisão da problemática que envolve as pessoas, e

em particular as crianças, com Paralisia Cerebral e Deficiência Mental. São apresen-

tadas definições, situações que podem conduzir a estas deficiências e revistos os seus

principais traços caracteŕısticos. O caṕıtulo termina com a apresentação e discussão

de algumas considerações educativas que devem ser levadas em linha de conta para

cada uma destas deficiências.

No quarto caṕıtulo apresentamos um resumo da forma como as TIC foram sendo

introduzidas ao longo da História na Educação Especial. É dada particular atenção

à introdução e utilização do computador e da Internet, sendo para isso apresentados

alguns dos projectos tidos como emblemáticos nesta área. Este caṕıtulo termina

com uma reflexão acerca das potencialidades e vantagens da aprendizagem baseada

em exerćıcios e jogos, sendo visto o caso particular da Matemática.

O quinto caṕıtulo começa com a apresentação das competências e ńıveis de de-

sempenho gerais propostos pelo Ministério da Educação. Depois são revistos os

critérios para selecção de actividades que nos conduziram à elaboração do conjunto

de exerćıcios por nós desenvolvido e aplicado.

O sexto caṕıtulo é dedicado à apresentação do conjunto de exerćıcios. Como será
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visto neste caṕıtulo, estes exerćıcios foram desenvolvidos tendo por base as dificul-

dades e necessidades das crianças objecto deste estudo, os seus Programas Educa-

tivos Individuais (PEI, traçados de acordo com as recomendações do Ministério da

Educação), nas potencialidades das TIC e os critérios apresentados e discutidos no

quinto caṕıtulo. Este caṕıtulo termina com a apresentação da grelha para registo

das observações resultantes da aplicação dos exerćıcios, tanto para o formato digital

como para o formato papel.

Por último, o sétimo caṕıtulo é dedicado à apresentação e discussão de resultados,

bem como à apresentação de posśıveis direcções para desenvolvimento de trabalho

futuro.





2 Enquadramento

2.1 Resumo histórico da evolução da Educação

Especial no mundo

Em termos gerais, podemos dizer que a pessoa com deficiência é a que apresenta, em

comparação com a maioria das pessoas, significativas diferenças f́ısicas, sensoriais ou

intelectuais, decorrentes de factores inatos e/ou adquiridos, de carácter permanente

e que transportam dificuldades na sua interacção com o meio ou ambiente que as

rodeia, f́ısico e social.

Ao longo da História, as sociedades foram tendo a sua maneira própria de encarar e

lidar com as pessoas com deficiência. Houve mesmo sociedades que simplesmente as

eliminava ou exclúıa. Por exemplo em Esparta, na Grécia Antiga, as crianças com

deficiência eram colocadas nas montanhas e em Roma atiradas ao rio, [8].

Ao longo de toda a Idade Média, devido em parte a uma certa ignorância, as pessoas

f́ısica e mentalmente diferentes eram consideradas possuidoras do demónio, acusadas

de actos de feitiçaria, perseguidas, acusadas, julgadas e executadas, [8].

De acordo com Lowenfeld, citado por Pereira [9], a deficiência “(...) perspectiva-

se em quatro formas diferentes, que correspondem a distintos peŕıodos da história:

Separação, Protecção, Emancipação e Integração”.

21
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Com a transição das primeiras sociedades primitivas para os primórdios de civi-

lizações assistiu-se à substituição da organização genética pela sociedade de orga-

nização poĺıtica. O poder e o saber cabia agora aos poĺıticos e sacerdotes. Esta

nova organização deveu-se, principalmente, à formação de uma linguagem escrita

como meio de conservar o passado. As escassas escolas levaram a um grande fosso

de ideias entre letrados e não letrados, não existindo nenhum ponto em comum na

forma como viam os deficientes. Como tal, a separação era praticada por duas vias

antagónicas: Aniquilação-Eugenismo e a Veneração.

No século XVII e ińıcio do XVIII, citando Bautista [10, p. 22], “os deficientes mentais

eram internados em orfanatos, manicómios, prisões e outros tipos de instituições

estatais”.

Como refere Correia [11, p. 13], “O despotismo e a ignorância destes tempos remotos

sofreram um duro golpe no século seguinte, com a filosofia de Locke e de Rousseau

de cariz mais humanista e tolerante. ≪Emı́lio ou da Educação≫ e o ≪Mito do Bom

Selvagem≫ propiciam uma nova forma de olhar para a criança deficiente”.

Entre os finais da Idade Média, prinćıpio do Renascimento, até ao séc. XVIII (Re-

volução Francesa e Iluminismo), o cristianismo aparece como a resposta para todos

os problemas sociais e educativos. A religião baseava-se na Natureza Moral e não na

Intelectual proporcionando uma igualdade de direitos para Todos. O Renascimento

trouxe a lógica e a filosofia de apoio à religião. Surge o Monaquismo com uma

educação moral e ŕıgida, e a Escolástica. Desta forma, a vida intelectual aumentou

e apareceram as primeiras universidades. Esta sociedade, em evolução, deixou para

trás os pensamentos minimalistas caracteŕısticos da Idade Média, nomeadamente no

infantićıdio que foi aos poucos erradicado da legislação.

No século XIX, surgiu a tentativa de recuperar e moldar as crianças diferentes com a

intenção de as adaptar à sociedade com base num processo de socialização que con-

sistia em eliminar algumas das suas caracteŕısticas negativas, reais ou imaginadas.

Estes processos podiam assumir formas mais agradáveis e outras menos agradáveis

e mesmo bizarras, como foi o caso das práticas exorcistas.

Ainda neste século as pessoas com deficiência, começaram a ser estudados quer por

homens da ciência quer por médicos.
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Jean Marc Gaspard Itard, celebremente conhecido como “Pai da Educação Espe-

cial”, após uma tentativa falhada de cura de uma criança (Victor de Aveyron, cerca

de 1788–1828) com uma Deficiência Mental profunda que tinha sido encontrada

nos bosques Franceses de Aveyron, desenvolve programas espećıficos para crianças

com NEE. Estes estudos são normalmente considerados como o ińıcio da Educação

Especial.

Com a teoria psicanalista de Freud, no século XX, e com a possibilidade de medir as

capacidades intelectuais a partir do desempenho de tarefas sensório-motoras (teste

de Galton), os conhecimentos sobre esta temática aumentam e desenvolvem-se. Com

base nestes testes e nos testes de inteligência de Binet e Simon que identificavam as

crianças com atraso mental e que não obtinham resultados positivos nas escolas de

ensino regular, caminha-se para a criação de Escolas, Instituições Especiais e Asilos.

Desta forma rotulam-se crianças e separam-se das outras crianças, excluindo-as da

sociedade da qual deviam ser parte integrante. Quando eram colocadas em escolas

e classes regulares, acabam por ser marginalizadas e classificadas de deficientes e

atrasadas sendo depois colocadas em “turmas especiais‘”. As crianças que tinham

problemas de comportamento ou dificuldades de aprendizagem eram colocadas em

turmas de ensino regular, mas no entanto não lhes era dado acompanhamento es-

pećıfico que levasse em conta as suas necessidades e caracteŕısticas próprias.

Só depois das duas grandes guerras mundiais, em parte devido ao aumento brutal de

pessoas com deficiência, surge uma nova forma de ver estas pessoas que se caracteriza

por dedicação e esperança perante esta realidade social. Após a segunda guerra

mundial, os direitos humanos começaram a ser valorizados; surgem os conceitos

de igualdade de oportunidades, direito à diferença, justiça social e solidariedade

nas novas concepções juŕıdico-poĺıticas, filosóficas e sociais de organizações como a

ONU — Organização das Nações Unidas, a UNESCO — Organização das Nações

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a OMS — Organização Mundial de

Saúde, a OIT — Organização Internacional do Trabalho, e outras. As pessoas

com deficiência passaram a ser consideradas como detentoras dos mesmos direitos e

deveres dos outros cidadãos e, entre eles, o direito à participação na vida social e à

sua consequente integração escolar e profissional.



24 CAPÍTULO 2. ENQUADRAMENTO

Durante a segunda metade do século XX, a defesa dos direitos civis, das trans-

formações sociais e a mudança de mentalidades faz com que o conceito de Educação

Especial se transforme e reformule, passando a haver uma preocupação real e con-

creta de resolver os problemas das crianças com NEE e das suas famı́lias.

2.2 O caso dos EUA

A t́ıtulo ilustrativo, ainda que sem entrar em detalhes, apresentamos agora a forma

como evolúıram as leis que protegem as pessoas com deficiência nos Estados Uni-

dos da América (EUA), para que desta forma possamos fazer uma comparação com

a evolução da lei em Portugal. Acresce ainda o facto de muitas vezes os EUA

serem tomados como referência, uma vez que foi neste páıs que surgiram as pri-

meiras formações, nas universidades, de professores em Educação Especial, que se

formaram as primeiras associações de deficientes (1934), que saiu a primeira re-

vista sobre crianças deficientes (Excepcional Children), que se começou a perceber

a preocupação em detectar precocemente as deficiências das crianças, e a tentativa

de tornar a educação do deficiente o mais próximo posśıvel do normal, ou seja, a

educação em escolas especiais versus integração em escolas regulares.

No caso dos EUA, as leis são uma consequência directa dos vários processos que

decorreram em tribunais estaduais, de pessoas contra o estado, organizações e pes-

soas [12]. As leis federais para as crianças com deficiência surgiram a partir de

uma combinação de pressões sociais, poĺıticas e juŕıdicas. A legislação de muitos

anos é incorporada nos estatutos federais 101-426, 102-119, 105-17 e 108-445, i.e.,

Individuals with Disabilities Acts de 1990, 1991, 1997, e 2004, respectivamente.

As crianças com deficiência (independentemente do tipo de deficiência) têm direito

a uma educação adequada e gratuita. À criança e aos seus pais não podem ser

recusados serviços, nem cobrar esses serviços, se forem abrangidos pela “Lei da

Educação de Pessoas com Deficiência” (Individuals with Disabilities Education Act),

ou se fizerem parte do Plano Educativo Individual da criança. Esta lei inclui os

“serviços relacionados” e abrange a necessidade de serviços da criança, sempre que

esta criança seja abrangida pela Educação Especial e os serviços necessários para

cumprir as metas da educação estabelecidos no seu Plano Educativo Individual.
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Adicionalmente, o termo “ambiente menos restritivo” envolve a sala de aula do

ensino regular; uma sala de aula regular com uma ajuda para a criança é considerada

menos limitativa do que uma aula numa sala de Educação Especial, seguida por uma

escola especial. O ambiente mais restritivo seria um ambiente doméstico. O teste e

avaliação não discriminatórios são garantidos (o teste deve ser administrado por uma

pessoa que esteja treinada e fale a ĺıngua nativa do aluno; nenhuma modalidade de

teste pode ser utilizada isoladamente para considerar uma criança como abrangida

pela Educação Especial).

Deve existir um Plano Educativo Individual para cada criança referenciada para a

Educação Especial. Este plano deve ser seguido, sob pena do órgão público local

(escola) poder ser citado (criminalmente) por abandono. O plano é revisto a cada

ano, sendo avaliado a cada três anos. Todo material confidencial deve ser disponibi-

lizado aos pais. A equipa responsável pela elaboração do Plano Educativo Individual

inclui: os pais da criança; a criança se for o caso; um professor do ensino regular

(se a criança frequentar de alguma forma uma aula/disciplina regular); um pro-

fessor de Educação Especial; uma pessoa indicada pela escola que fica responsável

pela supervisão do desempenho dos outros elementos; uma pessoa (normalmente

um psicólogo escolar), capaz de interpretar os testes e as ferramentas, bem como

as suas implicações instrucionais; e outras pessoas que também possam contribuir

positivamente para o processo do Plano Educativo Individual. A partir de 2004 as

alterações à lei não exigem, por exemplo, a presença de um fisioterapeuta ou te-

rapeuta ocupacional, a menos que isso seja especificamente determinado no Plano

Educativo Individual.

O Plano Educativo Individual é transfeŕıvel; acompanha a criança entre escolas e

entre Estados. Este plano mantém-se válido até que um novo plano seja aprovado.

Os serviços prestados num Plano Educativo Individual podem ser mantidos durante

as férias de Verão (o Plano Educativo Individual do Verão é distinto daquele traçado

para o ano lectivo, podendo mesmo ser completamente diferentes).

O Plano Educativo Individual deve incluir os seguintes aspectos: uma declaração

sobre as actuais capacidades gerais da criança; metas anuais; uma declaração sobre

os “serviços relacionados”; o tempo, aproximado, gasto fora de aulas regulares;
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modificações necessárias para as avaliações obrigatórias; a data prevista para o ińıcio

do plano; como serão medidos os progressos; e um método para manter os pais

informados regularmente.

Crianças com deficiência, com 14 anos de idade, precisam de um Plano Educativo

Individual que inclui o planeamento da transição. O processo de transição deve

ser posto em acção aos 16 anos. Os planos educativos individuais de transição

incluem: planeamento vocacional; avaliação das actividades da vida diária; planos

de emprego; acesso a serviços comunitários; devem ser fornecidos aos estudantes de

Educação Especial credenciais e diplomas.

Os planos de “serviço familiar individualizado”, devem ser adoptadas, planeados e

implementados pelo órgão público local, o qual deve reflectir um Plano Educativo

Individual, e devem ser dirigidos para lactentes e crianças (0-2 anos de idade) com

deficiência. O plano serviço familiar individualizado constitui-se num documento

legal que especifica: as capacidades actuais (o estado actual) de uma criança; uma

declaração de recursos e preocupações da famı́lia; um plano de resultados men-

suráveis do programa de tratamento; um plano de serviço espećıfico de intervenção

precoce, baseado em investigação comprovada pelos pares; a localização dos serviços

a serem prestados; datas de ińıcio; o nome do “coordenador de serviços” que irá

supervisionar os cuidados; e os passos para a transição para o Plano Educativo

Individual.

A lei “Nenhuma Criança Deixada para Trás” (No Child Left Behind) constitui uma

mudança de paradigma relativamente à legislação anterior. No financiamento federal

das escolas, com base na Lei da Educação de 1965, era dada preferência às escolas

com maior número de crianças matriculadas, cujos rendimentos familiares estavam

perto ou abaixo do ńıvel da pobreza; a lei No Child Left Behind distribui fundos

federais a escolas que necessitam de melhorias, com base no desempenho dos alunos.

A importância desta mudança para as crianças com deficiência é que se prevê que

venham a ser inclúıdas na avaliação precoce de proficiência académica. Apenas 1 %

do corpo estudantil pode ser avaliado de forma diferente do teste padrão. Os testes

escolares de leitura e de matemática devem ser realizados precocemente a partir

do terceiro e até ao oitavo grau. As escolas devem efectuar a avaliação precoce
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adequada. Se uma escola falhar dois anos consecutivos, os alunos e os seus pais

podem optar pela transferência para uma escola bem sucedida. A escola que envia o

aluno deve fornecer transporte para a escola que o recebe, até que a primeira escola

deixe de ter avaliação negativa durante dois anos consecutivos. Esta regra aplica-se

a todas as crianças na escola, independentemente da deficiência.

A equipa que desenvolve o plano de Educação Especial e respectivos serviços deve

incluir médicos. Devem ser estabelecidos projectos de investigação em colaboração

com as escolas. Assim, podem ser estabelecidas e mantidas actualizadas bases de

dados que permitem a observação de novas tendências que podem conduzir a novas

investigações.

Recentemente foi publicado um novo regime juŕıdico para a Educação Especial, o

Decreto-Lei n. 3/2008 de 7 de Janeiro, [13]. Este Decreto-Lei vem revogar o Decreto-

Lei n. 319/91, de 23 de Agosto e estabelecer novas regras para a educação de crianças

e jovens com Necessidades Educativas Especiais. Este documento legislativo, cen-

traliza num único diploma uma série de diplomas dispersos, criando e definindo

um conjunto de pressupostos organizacionais com vista àquilo a que classifica por

“educação inclusiva” das crianças e jovens com NEE de carácter permanente.

2.3 Em Portugal — Legislação relevante para a

Educação Especial

Antes da década de 70 do século XX, altura em que se criaram as equipas de Ensino

Especial Integrado, os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) eram

praticamente exclúıdos do sistema de ensino regular. O objectivo destas equipas

era “promover a integração familiar, social e escolar das crianças e jovens com de-

ficiência”. Mesmo assim um grande número de crianças com NEE não recebia estes

serviços de apoio especializados. A grande maioria das crianças com NEE perma-

nentes, de cariz moderado ou severo, e em idade escolar eram colocadas em classes

especiais, em escolas especiais ou em Instituições Particulares de Solidariedade Social

(IPSS).

Só em 1986 surgiram alterações algo profundas na concepção da educação integrada,
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com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo [14]. Um dos objectivos

desta lei é “assegurar às crianças com necessidades educativas espećıficas, devidas

designadamente a deficiências f́ısicas e mentais, condições adequadas ao seu desen-

volvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades” (Artigo 7). Na sequência

da LBSE são criadas as equipas de Educação Especial (EEE), sendo o seu principal

objectivo contribuir com “serviços de Educação Especial a ńıvel local, que abrangem

todo o sistema de educação e ensino não superior”. São estes os primeiros passos

que conduzem à publicação do Decreto-Lei n. 319/91, de 23 de Agosto, que veio

tentar colmatar uma lacuna há muito tempo sentida no âmbito da Educação Espe-

cial. Este decreto, para além de ter tornado posśıvel às escolas organizarem o seu

funcionamento no que diz respeito aos alunos com NEE, introduziu prinćıpios e con-

ceitos inovadores resultantes das práticas educativas de então e do desenvolvimento

de experiências de integração.

Os prinćıpios consignados na Constituição Portuguesa, na Lei de Bases do Sistema

Educativo e no Decreto-Lei 319/91 de 23 de Agosto, [15], defende que toda a criança

deve ser tratada em pé de igualdade e de imparcialidade no que concerne à sua

educação. A criança com NEE, deve receber uma educação pública e gratuita adap-

tada às suas caracteŕısticas e necessidades espećıficas.

2.3.1 Prinćıpios do Decreto-Lei n. 319/91 de 31 de Agosto

O termo Necessidades Educativas Especiais (NEE), vem responder ao prinćıpio da

progressiva democratização das sociedades, reflectindo o postulado na filosofia da

Integração/Inclusão, proporcionando uma igualdade de direitos, nomeadamente, no

que diz respeito “à não discriminação de direitos por razões de raça, religião, opinião,

caracteŕısticas intelectuais e f́ısicas a toda a criança e adolescente em idade esco-

lar”, [15].

A escola deve promover a preparação, de todas as crianças, incluindo as portado-

ras de NEE, para a vida, tornando-as autónomas, socialmente úteis, integradas na

comunidade e felizes.
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Este decreto estabelece os prinćıpios a adoptar com os alunos com necessidades edu-

cativas especiais, no prinćıpio da adaptabilidade da escola às necessidades do dis-

cente, estipulando a possibilidade do uso de equipamentos especiais de compensação,

adaptações materiais e curriculares, condições especiais de matŕıcula, de frequência

e de avaliação, adequação na organização de turmas ou classes e no recurso ao apoio

pedagógico acrescido.

A evolução dos conceitos relacionados com a Educação Especial, que se tem proces-

sado na generalidade dos páıses, as profundas transformações verificadas no sistema

educativo português decorrentes da publicação da Lei de Bases do Sistema Educa-

tivo, as recomendações relativas ao acesso dos alunos deficientes ao sistema regular

de ensino emanadas de organismos internacionais a que Portugal está vinculado

e, finalmente, a experiência acumulada durante estes anos levam a considerar os

diplomas vigentes ultrapassados e de alcance limitado.

Com efeito, foi considerada no Decreto-Lei 319/91 a evolução dos conceitos resul-

tantes do desenvolvimento das experiências de integração, havendo a salientar:

• A substituição da classificação em diferentes categorias, baseada em decisões

de foro médico, pelo conceito de alunos com necessidades educativas especiais

é, baseado em critérios pedagógicos;

• A crescente responsabilização da escola regular pelos problemas dos alunos

com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem;

• Responsabilizar a Escola pela procura de respostas educativas eficazes;

• A abertura da escola a alunos com necessidades educativas especiais, numa

perspectiva de escolas para todos é: O mais expĺıcito reconhecimento do papel

dos pais na orientação educativa dos seus filhos;

• A consagração, por fim, de um conjunto de medidas cuja aplicação deve ser

ponderada de acordo com o prinćıpio de que a educação dos alunos com necessi-

dades educativas especiais deve processar-se no meio menos restritivo posśıvel,

pelo que cada uma das medidas só deve ser adoptada quando se revele indis-

pensável para atingir os objectivos educacionais definidos.



30 CAPÍTULO 2. ENQUADRAMENTO

Não podemos esquecer que a filosofia de Integração/Inclusão tem a ver com uma

Poĺıtica Educativa ligada a uma evolução histórica do conceito de Igualdade de

Oportunidades de Educação e que está integrada num conceito mais amplo, o de

sociedade inclusiva, onde todo o cidadão, é cidadão de pleno direito não pela sua

igualdade, mas pela aceitação da sua diferença, [16].

Entende-se que inclusão e participação são essenciais à dignidade e ao pleno exerćıcio

dos direitos humanos.

O Decreto-Lei n. 319/91 veio:

• Introduzir o conceito de “necessidades educativas especiais”, baseado em critérios

pedagógicos, propondo a descategorização;

• Privilegiar a máxima integração do aluno com NEE na Escola regular;

• Responsabilizar a Escola pela procura de respostas educativas eficazes;

• Reforçar o papel dos pais na educação dos seus filhos, determinando direitos

e deveres que lhes são conferidos para esse fim.

Para que esta Inclusão aconteça deve formar-se uma equipa multidisciplinar onde

todos os elementos colaborem e troquem informação entre si. Nessa equipa cada

um conhece o seu papel e a sua função de acordo com a sua área de influência. O

trabalho deve ter organização, planificação e intervenção educativa. Deve ser criada

uma metodologia de ensino com estratégias e com recurso a materiais e instrumentos

necessários para atender e dar a todos um ensino de qualidade.

Ainda segundo este Decreto-Lei deve ser assegurado aos alunos com NEE o direito

a uma educação gratuita, igual para todos e de qualidade, estabelecendo a indi-

vidualização de intervenções educativas. Introduzem-se o conceito e a prática dos

curŕıculos adaptados e alternativos, mediante e através de Programas Educativos

Individuais (PEI) e de programas educativos (PE), como processos de diversificação

curricular e acesso ao curŕıculo, com o objectivo de responder às necessidades educa-

tivas desses alunos. O conceito de meio menos restritivo posśıvel (MMRP) é também

introduzido com este diploma, significando que a criança com NEE deve ser educada

com a criança sem NEE e o seu afastamento dos ambientes educacionais regulares
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deve ocorrer somente quando a natureza ou a gravidade da problemática assim o

exigir. Assim, sempre que posśıvel, os serviços a prestar devem decorrer nas escolas

regulares de ensino.

Nesta perspectiva podemos representar os tipos e as formas dos serviços prestados

da seguinte forma:

1. Integração total e exclusiva na sala de aula, com o professor de apoio; o aluno

participa em todas as actividades desenvolvidas dentro da sala de aula rece-

bendo apoio directo ou indirecto de um professor de Educação Especial (PEE)

sempre que este o necessita;

2. Integração total na sala de aula, complementada com apoio espećıfico em sala

de recursos própria (sala de recursos); o aluno participa em todas as activida-

des desenvolvidas dentro da sala de aula, sendo exposto a todas as matérias

curriculares, tendo uma estimulação de certas áreas deficitárias por um PEE

na sala de recursos;

3. Integração total na sala de aula com curŕıculo adaptado e sem apoio de profes-

sor de Educação Especial; o aluno participa em todas as actividades desenvol-

vidas dentro da sala de aula, sendo elaborado pelo PER (Professor do Ensino

Regular), um PE (programa educativo) adaptado às capacidades do aluno;

4. Integração total na sala de aula com curŕıculo adaptado, com apoio de pro-

fessor de Educação Especial; o aluno participa em todas as actividades desen-

volvidas dentro da sala de aula, sendo elaborado um PE (programa educativo

adaptado), pela PEE “que superintende na sua execução” participando todos

os técnicos responsáveis pela sua execução. O PE é elaborado de acordo com

as capacidades do aluno e baseado no curŕıculo normal;

5. Integração total na sala de aula com curŕıculo adaptado, e com alternância

entre sala de recursos própria e sala do ensino regular; o aluno participa em

todas as actividades desenvolvidas dentro da sala de aula, sendo elaborado

um programa educativo adaptado (PE), de acordo com as suas capacidades e

as suas áreas fracas e áreas fortes, podendo o aluno ser levado para a sala de
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recursos, em tempo extra-escolar ou em tempo lectivo, quando for necessário

estimular o aluno especificamente numa área fraca;

6. Integração parcial em actividades do curŕıculo normal, mais curŕıculo alterna-

tivo na sala de recursos; o aluno participa em certas actividades dentro da sala

de aula, sendo retirado para a sala de recursos onde são desenvolvidas outras

áreas, por um PEE, no sentido de desenvolver o mais posśıvel as capacidades

do aluno;

7. Integração parcial em actividades de ı́ndole social, mais curŕıculo alternativo

em sala de apoio permanente (SAP). O aluno só participa em actividades de

ı́ndole social, dentro da sala de aula, nos recreios ou em festas organizadas pela

escola, permanecendo a maior parte do tempo na SAP onde é desenvolvido

um trabalho espećıfico, no sentido de desenvolver ao máximo as capacidades

do aluno.

2.3.2 Impacto da Declaração de Salamanca

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, organizada pelo

governo de Espanha em colaboração com a UNESCO, que decorreu em Salamanca

de 7 a 10 de Junho de 1994, com representação de 92 governos e 25 organizações,

com o propósito de promover uma Educação para todos, consagrou um conjunto de

conceitos como “Inclusão” e “Escola Inclusiva” que passaram a fazer parte da ǵıria

entre os diferentes profissionais ligados à educação.

Aqui, [16], foi declarado que:

• cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade

de conseguir e manter um ńıvel aceitável de aprendizagem;

• cada criança tem caracteŕısticas, interesses, capacidades e necessidades de

aprendizagem que lhe são próprias;

• os sistemas de educação devem ser planeados e os programas educativos im-

plementados tendo em vista a vasta diversidade destas caracteŕısticas e neces-

sidades;
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• as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso

às escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia

centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades;

• as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios

capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades aber-

tas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação

para todos; além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das

crianças e promovem a eficiência, numa óptima relação custo-qualidade, de

todo o sistema educativo.

Esta Declaração estabelece um conjunto de prinćıpios, que reflectem as novas poĺıticas

educativas, consagrando os seguintes prinćıpios:

a) o direito à educação é independente das diferenças individuais;

b) as necessidades educativas especiais não abrangem apenas algumas crianças

com problemas, mas todas as que possuem dificuldades escolares;

c) a escola é que deve adaptar-se às especificidades dos alunos, e não o contrário;

d) o ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as

crianças.

Neste seguimento a escola inclusiva reconhece que cada criança é diferente das de-

mais, tem necessidades especificas e progride de acordo com as suas possibilidades.

A Declaração de Salamanca representa a consagração de uma educação que atende às

diferenças individuais e às necessidades de cada um sem exclusões ou segregações,

preconizando a inclusão em todos os domı́nios da vida social e o direito à plena

cidadania da pessoa diferente.

A noção de escolas inclusivas passou a ter mais atenção, por parte dos investiga-

dores, professores e diversas entidades depois desta Conferência Mundial sobre Ne-

cessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade que deu origem à Declaração

de Salamanca, em Junho de 1994. Este prinćıpio de “Escola para Todos” é de-

fendido e definido no ponto 7, da seguinte forma: “O Prinćıpio fundamental das
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escolas inclusivas consiste em que todos os alunos devam aprender juntos, sempre

que posśıvel, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem.

As escolas inclusivas devem conhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus

alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garan-

tir um bom ńıvel de educação para todos, através de curŕıculos adequados, de uma

boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de

uma cooperação com as respectivas comunidades”. Pode ler-se ainda no ponto 8.

“(...) A pedagogia inclusiva é a melhor forma de promover a solidariedade entre os

alunos com necessidades educativas especiais e os seus colegas (...)”.

Correia (1995, citado por [11]), defende que o modelo inclusivo eficaz é aquele que

além de considerar o aluno com necessidades educativas especiais como um todo e

como o centro de atenção por parte da Escola, Famı́lia e Comunidade, considera

ainda o Estado como fundamental em todo este processo.

De acordo com Correia, [11], “O termo integração tem a sua origem no conceito de

normalização e aproxima-se muito do conceito de meio menos restritivo posśıvel

que se usa em sentido lato para referir a prática de integrar —f́ısica, social e

pedagogicamente—, na máxima medida do posśıvel, a criança com NEE na escola

regular”.

2.3.3 Prinćıpios do Decreto-Lei n. 3/2008 de 7 de Janeiro

Como já referido anteriormente, recentemente foi publicado um novo regime juŕıdico

para a Educação Especial, o Decreto-Lei n. 3/2008 de 7 de Janeiro, [13]. Este

Decreto-Lei vem revogar o Decreto-Lei n. 319/91, de 23 de Agosto e estabelecer

novas regras para a educação de crianças e jovens com Necessidades Educativas

Especiais. Este documento legislativo, centraliza num único diploma uma série de

diplomas dispersos, criando e definindo um conjunto de pressupostos organizacionais

com vista àquilo a que classifica por “educação inclusiva” das crianças e jovens com

NEE de carácter permanente.

Este novo Decreto apresenta um conceito mais restritivo de necessidades educativas

especiais, limitando-o apenas aos alunos que manifestam significativas limitações ao

ńıvel da actividade e participação, decorrentes de alterações funcionais e estruturais
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de carácter permanente com consequências continuadas ao ńıvel da comunicação,

aprendizagem, mobilidade, autonomia, relacionamento e participação social. Nesta

tentativa de delimitação, preconiza um modelo de avaliação diagnóstica muito cen-

trado no aluno, nas suas incapacidades e funcionalidade, associando-as aos estados

de saúde e aos factores ambientais que podem constituir-se como facilitadores ou

barreiras à participação. É neste contexto que esta lei determina o modelo de clas-

sificação das NEE por referência ao CIF (Classificação Internacional da Funcionali-

dade, Incapacidade e Saúde), da OMS (Organização Mundial de Saúde). Este tipo

de classificação não é uma classificação que tem como objectivo diagnosticar doenças

ou perturbações, mas sim a descrição e caracterização do ńıvel de funcionalidade e

incapacidade dos alunos/pessoas. Pressupõe uma abordagem sistémica, ecológica

e interdisciplinar na tentativa de compreender o funcionamento humano. No en-

tanto, a utilização deste modelo como instrumento de classificação das NEE tem

vindo a ser amplamente contestado pela comunidade cient́ıfica portuguesa ligada ao

estudo das questões das necessidades educativas e da educação inclusiva. Segundo

Miranda Correia, ao recorrer ao CIF, a Direcção Geral de Inovação e Desenvolvi-

mento Curricular (DGIDC) “comete mais um erro de palmatória”. Esta opinião

é partilhada pelo Fórum de Estudos de Educação Inclusiva (FEEI). Foi subscrito

um documento por 19 instituições do Ensino Superior do páıs onde é defendido que

“usar uma classificação de funcionalidade oriunda da saúde para efeitos educacio-

nais pode tornar-se problemático”, sendo que a CIF é um instrumento cĺınico, para

a identificação de uma deficiência. Por outro lado, “sabe-se que quem tem uma

condição de deficiência pode não ter NEE e vice-versa, ou seja, as NEE não ocorrem

só em pessoas com condição de deficiência”, [17]. Esta contestação está também

relacionada com o facto de a primeira versão do CIF, proposta pelo Ministério da

Educação, ser a mesma que foi concebida para pessoas adultas. No entanto sabe-se

que a forma de funcionamento da criança é diferente do adulto e por esta razão a

própria OMS achou necessária a elaboração de uma adaptação para as idades mais

jovens, a CIF-CJ.
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No entendimento da FENPROF, [18], com o novo Decreto-Lei, como forma de or-

ganização da Educação Especial, o ME/Governo estabelece “novas e prejudiciais re-

gras para a educação de crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais”.

Na perspectiva da FENPROF, com esta nova organização da Educação Especial o

ME/Governo pretende:

a) Dirigir para o aluno e não para o contexto educativo (turma, escola, curŕıculo,

ensino/aprendizagem) os processos de intervenção/inovação, sugerindo-se, com

isso a ideia de que os alunos com uma dada deficiência apresentam todos

a mesma dificuldade e, portanto, devem ser categorizados e agrupados em

unidades especializadas e ensinados à parte;

b) Passar a educação que, até aqui, se realizava na escola da comunidade, para

ambientes segregados (escolas de referência/unidades especializadas), em si-

tuações de afastamento das famı́lias e de maior isolamento social;

c) Substituir o modelo pedagógico de intervenção por um modelo cĺınico (com

subordinação de critérios pedagógicos a critérios médico-psicológicos), com a

consequente desvalorização do papel da escola e dos docentes, em particular,

de Educação Especial;

d) Tornar mais complexo e burocratico o processo de referenciação/avaliação das

NEE, impondo a utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade,

Incapacidade e Saúde, [19], completamente inadequada ao processo educativo,

com o objectivo de afastar da Educação Especial milhares de alunos com ne-

cessidades educativas especiais, tidas por não permanentes;

e) Encerrar as Instituições de Educação Especial e “despejar” os seus alunos na

rede de escolas de referência/unidades especializadas, a funcionar em situações

de autênticos “guetos” escolares e sociais, deixando muitas famı́lias em situação

de completa desprotecção institucional e social.

De acordo com Lúıs de Miranda Correia, [20], o Decreto-Lei n. 3/2008 “(...) pa-

rece excluir a maioria dos alunos com NEE permanentes (basta ler com atenção o
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artigo 4., pontos 1 a 4), deixando de fora mais de 90% desses alunos, todos eles

com NEE permanentes. São disso exemplo os alunos com dificuldades de aprendi-

zagem espećıficas, das quais se destacam as dislexias, as disgrafias, as discalculias,

as dispraxias e as dificuldades de aprendizagem não-verbais, todas elas condições

vitaĺıcias, portanto, permanentes. Deixa ainda de fora os alunos com problemas in-

telectuais (Deficiência Mental), com perturbações emocionais e do comportamento

graves, com problemas espećıficos de linguagem e com desordem por défice de

atenção/hiperactividade, também estas condições, todas elas permanentes”.

Este Decreto-lei na opinião do mesmo autor impõe ainda o uso da Classificação

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) “(...) para determinar

a elegibilidade e consequente elaboração do Programa Educativo Individual das

crianças com posśıveis NEE (artigo 6., ponto 3). O mais caricato é que usa a

classificação para adultos, uma vez que não se refere à CIF-CJ (significando o CJ

crianças e jovens)(...)”. O autor refere que na sua opinião e na de muitos especialistas

que ele consultou, há ainda muito trabalho a ser feito e muita investigação e pesquisas

para se poder estar seguros da sua utilidade.

Ainda citando o mesmo autor, “O Decreto-Lei n. 3/2008 também não operaciona-

liza conceitos (de inclusão, de Educação Especial, de necessidades educativas especi-

ais...), deixando-os, como vem sendo costume, às mais variadas interpretações, nada

condizentes com os direitos dos alunos com NEE e das suas famı́lias”.

Para além destas questões de fundo, o Decreto-Lei contém ainda um conjunto de

questões que o autor considera algo prejudiciais, mas de certa forma menos impor-

tantes, que passamos a citar:

a) Possui um conjunto de incongruências (destaco uma grave: No artigo 6., ponto

5, diz que “a aprovação do programa educativo individual” é da responsabili-

dade do “presidente do conselho executivo”, ao passo que o artigo 10., pontos

1 e 2, refere que essa competência é da responsabilidade do “conselho pe-

dagógico”. Veja-se, ainda, o preceituado no artigo 1., ponto 2, em que se

afirma que “A Educação Especial tem por objectivos... a transição da escola

para o emprego das crianças... com necessidades educativas especiais...” (tra-

balho infantil?). (Desleixo, mas uma lei nacional não pode ser alvo deste tipo
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de desleixos que irão, com certeza, lançar a confusão nas escolas.);

b) É sintáctica e semanticamente confuso e é retórico (ver Preâmbulo, parágrafo

primeiro e aquele que diz que “Todos os alunos têm necessidades educati-

vas...”);

c) Remete a responsabilidade da coordenação do PEI para os docentes do ensino

regular ou directores de turma. Para além da falta de preparação, muitos

deles sentem-se apanhados pela armadilha da “qualidade versus igualdade”,

sentindo a “pressão” do sistema quanto à melhoria dos resultados dos seus alu-

nos ditos sem NEE, mas simultaneamente tendo que responder às necessidades

dos alunos com NEE, cujas aprendizagens at́ıpicas lhes exigem competências

que não têm e que, caso não lhes seja proporcionado o acesso a serviços especi-

alizados adequados, fará diminuir o sucesso escolar dos dois grupos de alunos.

Assim sendo, e a exemplo do que a literatura nos transmite, a coordenação do

PEI (mais loǵıstica do que pedagógica ou cient́ıfica) deve ser do docente de

Educação Especial;

d) Usa frequentemente o termo “deficiência”, deixando entender o seu cariz cĺınico,

quando desde, pelo menos 1978, ele se tornou obsoleto em educação, passando

a usar-se o termo “necessidades educativas especiais”.

Para o mesmo autor, o referido Decreto-Lei contém também alguns aspectos positi-

vos, dos quais destaca:

a) A obrigatoriedade da elaboração de um programa educativo individual para os

alunos com NEE permanentes, aliás já consignado no Decreto-Lei n.o 319/91,

de 23 de Agosto;

b) A promoção da transição dos alunos com NEE permanentes para a vida pós-

escolar;

c) A confidencialidade de todo o processo de atendimento a alunos com NEE

permanentes;
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d) A criação de departamentos de Educação Especial nos agrupamentos (a in-

serção da área de Educação Especial nos departamentos de expressões era um

absurdo).

No entender da Associação Portuguesa de Deficientes, [21], o presente Diploma,

embora tendo aspectos positivos importantes, nomeadamente a obrigatoriedade de

aceitação da matŕıcula ou inscrição de qualquer criança ou jovem com necessidades

educativas especiais, a participação dos pais ou encarregados de educação no pro-

cesso educativo e a inclusão de medidas nos Projectos Educativos dos Agrupamentos

de Escolas., “(...) pelos efeitos que terá no processo educativo das crianças e jovens

com deficiência, devia ter sido objecto de um amplo debate no seio da comunidade

educativa, dos pais e das organizações de pessoas com deficiência mais represen-

tativas. Tal não aconteceu e as consequências nefastas que poderão advir da sua

aplicação far-se-ão sentir no futuro, tanto ao ńıvel do sucesso educativo dos alunos

por ele abrangidos, como no processo da sua inclusão na sociedade.” De acordo

com a mesma Associação, da leitura da introdução do Decreto-Lei entende-se que

o referido Diploma “(...)visa defender os prinćıpios de igualdade de oportunidades

de acesso a uma educação de qualidade para todos os alunos com deficiência. A

análise continuada demonstra, contudo, que as medidas propostas negam estes mes-

mos prinćıpios e promovem uma poĺıtica de contornos conservadores e retrógrados

que facilitam a exclusão e limitam o acesso à educação inclusiva para os alunos com

deficiência, particularmente dos surdos, cegos, multideficientes e com perturbações

do espectro de autismo (...)”. As medidas adoptadas por este Decreto-Lei com a

criação de escolas de referência e unidades especializadas, contraria a definição da

UNESCO de educação inclusiva na qual todos os alunos devem ser tratados com

respeito e beneficiar das mesmas oportunidades de aprender em conjunto. Outro

aspecto negativo é o facto do presente Decreto-Lei definir os apoios especializa-

dos a prestar aos alunos com “limitações significativas ao ńıvel da actividade e da

participação num ou vários domı́nios de vida, decorrentes de alterações funcionais

estruturais, de carácter permanente”. Desta definição decorre, ainda na opinião da

mesma Associação “(...)que se pretende limitar os apoios educativos aos alunos com

limitações significativas e de carácter permanente, o que significa, na prática, que a
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disponibilização destes apoios visa unicamente os alunos com deficiência e, mesmo

no que a estes se refere, apenas aos que tiverem deficiências significativas. Deixa-se,

assim, de fora do âmbito de aplicação do presente diploma, um número significativo

de alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente os que provêm de

etnias diferentes, de meios socialmente desfavorecidos e de famı́lias de imigrantes,

que como bem se vê carecem de apoios educativos”.

Das opiniões e perspectivas anteriormente referidas existe unanimidade quanto ao

facto dos aspectos negativos presentes no referido Decreto-Lei superarem forte-

mente os aspectos positivos, ao ponto de alguns autores aconselharem inclusiva-

mente a assinatura de uma petição a circular na Internet (www.petitiononline.

com/luis2008/).

2.4 Resumo histórico da evolução da educação em

matemática

Ao longo dos anos a educação em matemática de crianças e jovens assistiu a va-

riad́ıssimas reformas, tendo o seu ensino sofrido alterações em cada uma dessas

reformas. O resumo apresentado a seguir é baseado nos artigos recentemente pu-

blicados por Saracho e Spodek em [22, 23]. Uma vez mais se recorda o facto de

neste trabalho se dar particular relevância ao estudo de duas crianças abrangidas

pela Educação Especial, e que embora uma esteja matriculada no terceiro ano do 1o

Ciclo do Ensino Básico (CEB) e a outra no sexto (2o ano do 2o ciclo), encontram-se

ambas a trabalhar conteúdos do 1o ano do 1o CEB.

Os filósofos gregos ancestrais, como Pitágoras (cerca de 570–571 a.C. a cerca de

496–497 a.C.), Platão (cerca de 428–427 a.C. a cerca de 348–347 a.C.), Aristóteles

(384 a.C. a 322 a.C.), Euclides (360 a.C. a 295 a.C.), entre outros, foram os primei-

ros a influenciar a forma como se entendia e ensinava matemática. Por exemplo,

Platão distinguia os conceitos da mente e os observados pelos sentidos, conduzindo-

o à separação entre a aritmética, a teoria dos números e a lógica; por seu lado, o

seu aluno Aristóteles, defendia que o conhecimento matemático era aprendido pela

experimentação, observação e abstracção.
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A ideologia que defende que os estudantes devem participar na invenção da ma-

temática foi inovadora. Nesta filosofia, o diálogo matemático e a comunicação eram

usados para discutir perspectivas alternativas de forma a conseguir uma descrição

válida e praticável de matemática. Esta filosofia de matemática contribuiu para a

educação de crianças até aos 8 anos de idade.

Mais tarde foi publicado o livro “Escola de Infância” (1631), onde era descrita

a educação de crianças até aos 6 anos de idade. Este livro inclúıa um curŕıculo

que continha lições simples que usam objectos verdadeiros, tendo influenciado a

educação de crianças até aos finais do século dezanove. Esta filosofia estimulou o

desenvolvimento de programas de matemática em que as crianças e jovens aprendiam

pela manipulação de materiais concretos.

A “Escola Infantil”, criada por Robert Owen (1816), usou experiências com a natu-

reza e com materiais concretos como uma fonte da aprendizagem. A aproximação

da escola infantil à aritmética concentrou-se em entender as diferentes operações

aritméticas e a utilização de materiais manipulatórios no ensino da aritmética. A

“Aritmética de Crianças”, desenvolvida por Samuel Goodrich, propôs que as crianças

e jovens descobrissem as regras da aritmética pela manipulação de objectos tanǵıveis

como armações de conta e balcões.

Depois, em 1821, surgiram as “Primeiras Lições” ou “Aritmética Intelectual no

Plano de Pestalozzi”, onde Warren Colburn usou a aproximação de Samuel Goo-

drich “Aritmética de Crianças” (1818) e a teoria educativa de Johann Pestalozzi

(1821) para desenvolver o método designado por “aritmética mental”. Esta meto-

dologia, para crianças de quatro e cinco anos de idade, não incluia regras e trabalho

de memória, mas apresentava propostas para a apresentação oral de problemas, per-

mitindo às crianças e jovens resolvê-los mentalmente (e.g., “Quantos polegares tem

a sua mão direita?”). Colburn sublinhava a aproximação indutiva, que tem mui-

tas similaridades com a construtivista, podendo Colburn ser considerado o primeiro

construtivista da História. Em 1913 ainda se vendiam milhares de exemplares desta

obra.

Em 1837, Freidrich Fröebel fundou o primeiro jardim de infância na Alemanha. No

seu curŕıculo usava uma série de materiais e actividades para crianças entre os três e
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os seis anos de idade, com o objectivo de os assistir na compreensão da relação entre

natureza, Deus, e humanidade. O programa usava os “Presentes”, as “Ocupações”,

e as “Canções e Jogos da Mãe” para assistir a criança no estudo da natureza. O

jardim de infância de Fröebel sensibilizou as crianças para as relações numéricas e

geométricas. Foram diversos os psicólogos, filósofos e educadores a oporem-se às

metodologias propostas e usadas por Fröebel, incluindo-se neste grupo John Dewey,

argumentando que o curriculum de Fröebel era enganador e inaplicável na vida e

nas experiências diárias das crianças.

Em 1850, tanto a “Escola Infantil” como a “Aritmética de Crianças” desapareceram.

Em 1856 foi criado o primeiro jardim de infância da América, em Watertown, Wis-

consin. A criação de jardins de infância acompanhou o ritmo da ida de professores

de jardim de infância alemães emigrados para os Estados Unidos e da formação de

profissionais americanos.

Em 1890 emergiu o movimento de estudo infantil. A informação acerca de crianças,

a ocorrência de uma filosofia progressiva de educação baseada nos trabalhos de John

Dewey e de Jean-Jacques Rousseau e a cŕıtica à aproximação educativa formal,

especialmente à aritmética elementar, contribúıram para a educação centrada na

criança.

Maria Montessori fundou em Roma, em 1906, a “Casa da Criança” (Casa Dei Bam-

bini) para crianças “mentalmente desafiantes” e pobres. Mais tarde o seu método

foi adaptado para crianças com desenvolvimento normal. O método educativo de

Montessori foi baseado, principalmente, no trabalho de Freidrich Fröebel e Edouard

Séguin, um educador que trabalhou com crianças “mentalmente desafiantes”. Mon-

tessori testou as estratégias educativas e materiais de Séguin, adaptando-os para

serem usados com crianças com deficiências mentais e depois com crianças que se

desenvolviam normalmente. Montessori assumiu que as crianças usam os seus sen-

tidos para adquirir a informação do mundo que as rodeia. Por isso, os sentidos

devem ser usados como uma base da aprendizagem. Montessori criou uma série

de materiais diferentes, cada um centrado num aspecto único dos sentidos. Esses

materiais ajudavam as crianças a adquirir conhecimento do mundo exterior. Além

da “educação sensorial”, o seu programa educativo tinha exerćıcios da vida prática,
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ńıveis académicos básicos, linguagem, e desenvolvimento muscular. Os exerćıcios da

vida prática foram projectados para ajudar as crianças a serem mais auto-suficientes.

Montessori acreditava que a criança devia (1) conhecer o seu meio ambiente, (2)

funcionar de forma independente, (3) aprender a ser bem sucedida em escolas tra-

dicionais.

As crianças trabalhavam independentemente umas das outras com os materiais ma-

nipuláveis que facilitavam a aprendizagem dos ńıveis académicos básicos (como os

matemáticos). Por exemplo, no ensino da escrita a crianças jovens, estas primeiro

delineavam figuras ou inserções geométricas. As crianças aprendiam as formas das

letras enquanto aprendiam a escrever. Adicionalmente, quando as crianças usavam

os materiais sensoriais para comparar tamanho e quantidade, Montessori introduzia-

lhes a aritmética. Ela também introduziu os números usando varas pintadas de ver-

melho e azul, baseadas em unidades do sistema decimal. Montessori também usou o

seu jogo de “Contas de Ouro” para ensinar às crianças operações matemáticas mais

elaboradas. As contas eram enfiadas em arames, em unidades de dez, seguidas por

linhas de dez, quadrados de centenas e cubos de milhares.

As crianças usavam os materiais de Montessori para resolver problemas e registar as

suas próprias soluções por escrito. Os seus materiais auto-corrigiam-se; o seu sistema

de ensino era auto-educativo. Os professores podiam sugerir certas actividades com

os materiais, mas as crianças tomavam a decisão na escolha final sobre o que fazer,

quando fazer, e quanto tempo fazer. A única exigência era a de que as crianças

deviam usar os materiais da forma prescrita.

A aproximação educativa de Montessori foi considerada bastante “matematizada” na

sua natureza. As suas actividades sensoriais implicavam (1) exploração dos atributos

dos materiais, (2) criação de comparações e (3) identificação de padrões, variáveis,

semelhanças e diferenças. Tal como Froëbel, Montessori também pensou que as

crianças jovens necessitam que lhes sejam ensinadas formas geométricas comple-

xas. As crianças muito jovens aprendiam a explorar as propriedades do ćırculo,

quadrado, triângulo, elipse, losango, e pentágono. Tanto Montessori como Fröebel

consideraram o desenvolvimento de crianças jovens como um processo de “desdobra-

mento”. O seu trabalho também indicou que a educação era uma auto-actividade
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que incluia a auto-disciplina, a independência, e a auto-direcção. Contudo, Mon-

tessori concentrou-se na educação sensorial, ao passo que Fröebel se concentrou na

educação simbólica.

A creche foi estabelecida em 1911 por Margaret Macmillan na Inglaterra como forma

de apoiar f́ısica e mentalmente crianças provenientes de agregados familiares com

baixos rendimentos. O seu curŕıculo era focado no jogo e na educação da imaginação

da criança e inclúıa a jardinagem e o cuidar de animais. Com o aumento da idade

das crianças também lhes eram dadas lições de leitura, escrita, ciência e aritmética.

A aproximação progressiva foi introduzindo reformas na educação de crianças, afas-

tando os seus prinćıpios cada vez mais dos usados por Fröebel. O jogo tornou-se

numa parte leǵıtima do programa e as actividades das crianças foram apoiadas de

um modo hoĺıstico. As crianças desenvolveram aptidão formal da matemática, es-

pecialmente aritmética, e aprendizagem baseada em actividades. Por exemplo, o

método de William H. Kilpatrick proponha a execução de um projecto em que as

crianças tinham que construir uma casa de madeira, fazendo o seu planeamento,

medindo e cortando as respectivas pranchas de madeira, de acordo com o plano.

Nos anos de 1920, nos Estados Unidos, um movimento anti-intelectual desafiava a

inclusão da matemática sob a forma de um assunto formal escolar. A resposta a

este movimento foi a criação da “Conselho Nacional de Professores de Matemática”

(National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)).

Em 1941 Piaget demonstrou que o conceito de número se desenvolve fora da acti-

vidade da criança, relacionando a construção de conceitos numéricos com o desen-

volvimento de pensamento lógico em vez da operação de contagem. De acordo com

Piaget [24], as crianças podem chegar a um entendimento dos números com signifi-

cado quando desenvolvem conceitos comuns mais quantitativos como a conservação,

a seriação e a inclusão de classe. Piaget sustentava que havia uma relação entre as

estruturas base da matemática moderna e as estruturas mentais que se desenvolvem

em crianças, que ele designava por “abstracção reflexiva”. A visão de Piaget era a de

que a aprendizagem tinha lugar em todos os ńıveis, mas que cada ńıvel possúıa um

tipo diferente de aprendizagem. Segundo Piaget, as crianças e jovens envolvem-se

em actividades de aprendizagem recorrendo a materiais concretos (com existência
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f́ısica), envolvendo-se também em processos matemáticos de uma forma concreta,

em vez de uma forma abstracta. De alguma forma esta visão apoiava as aborda-

gens que usavam materiais concretos para ajudar as crianças nos seus processos de

aprendizagem da matemática, como a de Montessori.

A partir dos anos 1960, os sucessivos movimentos de reforma curricular acabam por

se reflectir nos curŕıculos escolares, desde o jardim de infância até ao secundário,

sendo especialmente voltados para a ciência e a matemática. A constatação que

a matemática escolar estava desfasada das investigações em curso, mais uma vez,

conduziu a um convite para a mudança na educação da matemática, tendo surgido

o conceito da “Nova Matemática” (New Mathematics).

Baroody em 2006, [25], reconheceu uma continuidade de métodos de ensino da ma-

temática, onde se incluem a instrução directa, aprendizagem guiada, aprendizagem

guiada flex́ıvel, e aprendizagem não guiada. Nesta linha de ideias, actualmente

existe a consciência de que os métodos tradicionais de ensino da matemática cri-

aram uma barreira para a construção da instrução matemática. Hoje o mundo e

a sociedade diferem da dos séculos XIX e XX. O mundo pode ser melhor compre-

endido com recurso à matemática, mas “actualmente existe a necessidade de uma

reforma educativa da matemática das crianças de todas as idades”, [23].





3
Crianças com Deficiência

Mental e com Paralisia

Cerebral

Na área da educação e relativamente a uma posśıvel intervenção educativa deve

reflectir-se no desenvolvimento de estratégias de acção que visem a efectivação da

igualdade de oportunidades. No entanto, o prinćıpio da Inclusão não deve ser tido

como um prinćıpio inflex́ıvel, mas deve permitir um conjunto de opções a considerar

para cada um dos casos que se nos apresentem, salvaguardando os seus direitos e

respeitando as caracteŕısticas individuais e necessidades espećıficas de cada um.

3.1 Crianças com Deficiência Mental

As crianças com Deficiência Mental apresentam determinadas caracteŕısticas e, na

maioria das vezes, dificuldades cognitivas que influenciam e ao mesmo tempo podem

prejudicar a sua aprendizagem. Para além destas dificuldades estes alunos poderão

apresentar problemas ao ńıvel da autonomia pessoal e social, comunicação, relações

sócio-afectivas, entre outros.

3.1.1 Definição de Deficiência Mental

Para definirmos Deficiência Mental temos de pensar, obrigatoriamente, em Quoci-

ente de Inteligência (QI), uma vez que esta deficiência interfere directamente com

47
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o funcionamento intelectual do ser humano. Contudo, nem todos os seres huma-

nos possuem um desenvolvimento intelectual igual ou equiparável entre si, sofrendo

alguns de distúrbios intelectuais devidos a causas diversas.

Considerando as causas e os reflexos dos mesmos, identifica-se o tipo de deficiência

de que uma criança possa sofrer.

Desta forma, podemos dizer que quando uma criança apresenta um funcionamento

mental geral abaixo da média, veja-se os valores apresentados mais adiante na ta-

bela 3.1, associado a problemas de comportamento adaptativo, que se reflectem quer

a ńıvel académico, quer a ńıvel social, e se adicionalmente estes problemas remontam

às primeiras fases do seu desenvolvimento, estamos perante um caso de Deficiência

Mental.

Já Fonseca [26] define “criança deficiente” como sendo “a criança que se desvia da

média ou da criança normal em: 1) caracteŕısticas mentais; 2) aptidões sensoriais; 3)

caracteŕısticas neuromusculares e corporais; 4) comportamento emocional e social;

5) aptidões de comunicação e 6) múltiplas deficiências, até de justificar e requerer a

modificação das práticas educacionais ou a criação de serviços de Educação Especial

no sentido de desenvolver ao máximo as suas capacidades”.

Segundo a American Association of Mental Retardation (AAMR—http://www.

aamr.org/) a Deficiência Mental define-se como o funcionamento intelectual ge-

ral significativamente inferior à média, que interfere nas actividades adaptativas e

cognitivas. Esta associação refere ainda que o estado de redução notável do funcio-

namento intelectual, significativamente inferior à média, se associa em dois ou mais

aspectos do funcionamento adaptativo, tais como: comunicação, cuidado pessoal,

competência doméstica, habilidades sociais, utilização de recursos comunitários, au-

tonomia, saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho.

3.1.2 Inteligência

A estrutura da inteligência é geralmente explicada através de três teorias: monárquica,

oligárquica ou bifactorial e multifactorial.

A primeira defende que a inteligência é uma faculdade única ou unitária não com-

posta por outras faculdades inferiores e remonta ao século XIX.
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A segunda, bifactorial, defendida por Spearman (citado por Bautista [10]), define

a inteligência como um conjunto formado pelo factor “G” e o factor “S”, sendo o

factor “G” denominado de inteligência geral e o factor espećıfico “S” constitúıdo

pela capacidade concreta para cada tipo de actividade.

Thurstone (citado por Bautista [10]), no que refere à teoria multifactorial, defende

que a inteligência é constitúıda por um conjunto de factores independentes entre si.

Segundo este autor existem no total treze factores, sendo os primeiros seis conside-

rados capacidades primárias: compreensão verbal, fluência verbal, factor espacial,

factor numérico, factor memória e factor racioćınio ou indução.

Com base nestas teorias podemos considerar que a inteligência se apresenta numa

concepção determinista, considerando-a de forma estática e reduzindo a capacidade

mental a um número. Ao falarmos de Quociente de Inteligência (QI) devemos aten-

der a que, regra geral, apesar de duas pessoas possúırem um QI igual, possuem,

contudo, diferentes capacidades de resposta e de adaptação ao meio.

Segundo Sainz e Mayor (citado por Bautista [10]) a inteligência pode ser definida

como: “capacidade para aprender, capacidade para pensar abstractamente, capa-

cidade de adaptação a novas situações, ... [e ainda como] conjunto de processos

cognitivos como memória, caracterização, aprendizagem e solução de problemas, ca-

pacidade lingúıstica ou de comunicação, conhecimento social, ...”. Assim, podemos

dizer que a inteligência é a capacidade que nos permite adaptar, realizar, resolver

problemas, interpretar futuros est́ımulos para modificar comportamentos, acumular

conhecimentos e mesmo responder a um teste de inteligência.

Estudos realizados desde Patton até Edwards e Scannel realçam a importância de

se ter em consideração dois aspectos fundamentais da inteligência: “o potencial

inato do indiv́ıduo e a expressão funcional do potencial como capacidade utilizável e

utilizada”, [27]. Os mesmos autores ainda reforçam a ideia de que o potencial inato

é fisiológico enquanto que os aspectos funcionais são comportamentais.

3.1.3 Quociente de Inteligência

A inteligência, sendo um conceito teórico, tem a vantagem de fornecer uma forma

conceptual para explicar as diferenças entre os indiv́ıduos, tornando-se mensurável.
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Através da aplicação de uma escala de medida podemos diagnosticar a Deficiência

Mental nos seus vários ńıveis, consoante o resultado do teste de QI, que é uma

abreviatura do Quociente de Inteligência, apresentado pelo indiv́ıduo.

O conceito de QI foi introduzido por Stern (citado por Bautista [10]), mas o teste

que nos permite medi-lo foi apresentado primeiramente por Binet (http://www.

faqs.org/health/bios/34/Alfred-Binet.html ou http://pt.wikipedia.org/

wiki/Alfred_Binet) e é o resultado da multiplicação por 100 do quociente obtido

pela divisão da Idade Mental (IM) pela Idade Cronológica (IC).

De referir que a IM é determinada em função da idade em que uma criança média

é capaz de desempenhar determinadas tarefas, isto é, a determinados estádios de

desenvolvimento correspondem determinadas idades cronológicas e esperam-se de-

terminados desempenhos que se desejam coerentes. Se esses desempenhos não cor-

responderem ao esperado temos IM diferente da IC e QI inferior ou superior a 100,

já que se preconiza que o resultado do teste de QI de uma criança média é 100.

É muito importante lembrar que um teste de QI não mede a maioria dos tipos de

capacidades humanas, como por exemplo: talento musical, art́ıstico, estabilidade

emocional, coordenação f́ısica ou ńıvel espiritual.

Podemos mesmo dizer que nenhum teste é capaz de medir todas as capacidades

intelectuais humanas. Usa-se o teste de QI para obter, sobretudo, dados sobre o

conhecimento académico e prático.

Muito embora o teste de QI meça apenas algumas das capacidades mentais de um ser

humano estas capacidades são usadas como padrão, porque elas são bem conhecidas

e permitem correlacionar muitas outras capacidades humanas.

Apenas um perfil cient́ıfico de inteligência pessoal completo nos dará, com maior

detalhe, todo o alcance e variedade das suas capacidades mentais.

3.1.4 Caracterização dos vários ńıveis de Deficiência Mental

Existem diferentes correntes para determinar o grau da Deficiência Mental, mas as

técnicas psicométricas são provavelmente as mais utilizadas medindo o QI para a

classificação de cada grau.
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Tabela 3.1 – Graus de Deficiência Mental.

Designação QI IM Estádio de desenvolvimento

Limite ou borderline 68-80/85 13 Operações concretas
Ligeiro 52-67 8-12 Operações concretas
Moderado ou Médio 36-51 3-71 Pré-Operatório
Severo ou Grave 20-35 3-7 Sensório Motor
Profundo < 20 0-3 Sensório Motor

De acordo com a Associação Americana para a Deficiência Mental e com a Orga-

nização Mundial de Saúde, [10], o resultado do teste de QI traduz-se em cinco graus

de Deficiência Mental e distribuem-se pelos grupos apresentados na tabela 3.1.

3.1.4.1 Limite ou borderline

Recentemente introduzido na classificação, não reúne consenso entre os diferentes

autores sobre se deveria ou não fazer parte dela. Não se pode dizer que as crianças

que se enquadrem neste ńıvel apresentem deficiências mentais, porque são crianças

com muitas possibilidades, revelando apenas um ligeiro atraso nas aprendizagens ou

algumas dificuldades concretas. As crianças de ambientes sócio-culturais desfavore-

cidos podem ser aqui inclúıdas, assim como as crianças com carências afectivas, de

famı́lias mono-parentais, entre outras, que apresentam desfasamentos nos aspectos

de ńıvel psicológico ligeiro, razões que justificam estas resistência de consensualidade.

3.1.4.2 Ligeiro

Inclui a grande maioria dos deficientes que, tal como na anterior, não são clara-

mente deficientes mentais, mas pessoas com problemas de origem cultural, familiar

ou ambiental. Podem desenvolver aprendizagens sociais ou de comunicação e têm

capacidade de adaptação e integração no mundo laboral. Apresentam um atraso

mı́nimo nas áreas perceptivo-motoras. Na escola detectam-se com mais facilidade

as suas limitações intelectuais, podendo contudo, alcançar um ńıvel escolar equi-

valente ao 1o Ciclo do Ensino Básico. Geralmente não apresentam problemas de

adaptação ao ambiente familiar.
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3.1.4.3 Moderado ou médio

Neste ńıvel estão inclúıdos os deficientes que podem adquirir hábitos de autonomia

pessoal e social, tendo maiores dificuldades que os anteriores. Podem aprender a

comunicar pela linguagem verbal, mas apresentam, por vezes, dificuldades na ex-

pressão oral e na compreensão dos “convencionalismos” sociais. Apresentam um

desenvolvimento motor aceitável e tem possibilidades de adquirir alguns conheci-

mentos pré-tecnológicos básicos que lhes permitam realizar algum trabalho. Dificil-

mente chegam a dominar técnicas instrumentais de leitura, escrita ou cálculo.

3.1.4.4 Severo ou grave

Os indiv́ıduos que se enquadram neste ńıvel necessitam geralmente de protecção

ou de ajuda, pois o seu ńıvel de autonomia pessoal e social é muito pobre. Por

vezes têm problemas psicomotores significativos. Poderão aprender algum sistema

de comunicação, mas a sua linguagem verbal será sempre muito débil. Podem ser

treinados nalgumas actividades de vida diária (AVD) básicas e aprendizagens pré-

tecnológicas muito simples.

3.1.4.5 Profundo

Este ńıvel aplica-se só em caso de deficiência muito grave em que o desempenho das

funções básicas se encontra seriamente comprometido. Estes indiv́ıduos apresentam

grandes problemas sensório-motores e de comunicação com o meio. São dependentes

de outros em quase todas as funções e actividades, pois os seus handicaps f́ısicos e

intelectuais são grav́ıssimos. Excepcionalmente terão autonomia para se deslocar e

responder a treinos simples de auto-ajuda.

Dentro destas perspectivas apresenta-se um breve esclarecimento referente à inde-

pendência e educabilidade da criança portadora de Deficiência Mental. Segundo

Grossman [28], existem três ńıveis de educabilidade dos deficientes mentais:

• Educável—Capaz de aprender matérias académicas (leitura, escrita e ma-

temática).
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• Treinável—Capaz de aprender as tarefas necessárias na vida diária (comer

sozinho, vestir-se, cuidar da sua higiene pessoal).

• Grave e profunda—Não é capaz de valer-se por si mesmo, inclusive nas AVD

e comunicação a ńıvel funcional.

3.1.5 Caracteŕısticas evolutivas do deficiente mental

Não existem duas pessoas, deficientes ou não, que possuam as mesmas experiências

ambientais ou a mesma constituição biológica o que faz com que comportamentos

idênticos correspondam a diagnósticos distintos.

A variedade é enorme, mas existem determinadas caracteŕısticas em que, apesar da

diferença entre uns e outros ser grande, permitem adiantar uma decisão.

Nos deficientes mentais, tais como nos outros indiv́ıduos, o comportamento pessoal

e social é muito variável e não se pode falar de caracteŕısticas iguais em todos os

indiv́ıduos com Deficiência Mental.

Contudo, na sequência de alguns estudos experimentais, identificaram-se algumas

caracteŕısticas espećıficas que distinguem os deficientes mentais dos outros. Des-

tas, segundo Quiroga, citado por Bautista [10], podemos considerar caracteŕısticas

f́ısicas, de personalidade e sociais, que de uma forma mais concreta nos facilitam a

avaliação e permitem uma actuação adequada.

Assim, podemos elencar as seguintes caracteŕısticas espećıficas dos deficientes men-

tais:

• F́ısicas:

– Falta de equiĺıbrio;

– Dificuldades de locomoção;

– Dificuldades de coordenação;

– Dificuldades de manipulação.

• Pessoais:

– Ansiedade;
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– Falta de auto-controlo;

– Tendência para evitar situações de fracasso mais do que para procurar o

êxito;

– Posśıvel existência de perturbações da personalidade;

– Fraco controlo interior.

• Sociais:

– Atraso evolutivo em situações de jogo;

– Atraso evolutivo em situações de lazer;

– Atraso evolutivo em situações de actividade sexual.

Uma observação cuidada e espećıfica de cada individuo, com base nas caracteŕısticas

associadas a cada domı́nio, constituirá uma mais valia para rentabilizar as aprendi-

zagens privilegiando as áreas mais fracas da criança.

3.2 Crianças com Paralisia Cerebral

O Sistema Nervoso Central é constitúıdo pelo encéfalo e pela medula espinal e é

a ele que chegam as informações sensoriais e é dele que saem as ordens destinadas

aos músculos e às glândulas. Os diferentes músculos do nosso corpo, quer sejam

das pernas, dos braços, pálpebras, etc., obedecem à nossa vontade. Se assim não

fosse, não podeŕıamos manter-nos em pé, segurar objectos ou fechar os olhos quando

desejássemos fazê-lo. Podemos então comparar o Sistema Nervoso Central com

uma central de comunicações que recebe informação de todos os pontos e envia

mensagens, o que faz do ser humano, uma máquina complexa, que recebe e dá

ordens internas e externas consoante o seu desenvolvimento e necessidades. Neste

processo, o Cérebro que é o maior órgão do Encéfalo e que ocupa toda a caixa

craniana, tem um lugar de destaque.

Esta capacidade do nosso Cérebro é determinada pela relação entre todas as partes

e de cada uma depende o desempenho total. Algumas células desempenham um

papel muito importante e insubstitúıvel onde uma pequena lesão pode condicionar
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e limitar as nossas capacidades, as nossas competências e o nosso desempenho a

diferentes ńıveis.

Como consequência destas lesões cerebrais, surgem perturbações que podem afectar

o controlo, a postura e o movimento. Como já anteriormente referimos, durante

muito tempo as pessoas portadoras de deficiência eram vistas como um peso para

a sociedade. A Paralisia Cerebral foi também ela durante muito tempo vista como

uma doença e as pessoas afectadas eram consideradas atrasadas mentais, inválidas

e sem qualquer hipótese de recuperação.

Alguns conceitos e preconceitos foram-se alterando com o passar do tempo e ac-

tualmente, com base nas mudanças efectuadas ao ńıvel da sociedade e aos muitos

progressos efectuados a diferentes ńıveis, começa a surgir uma outra forma de enca-

rar as pessoas com Paralisia Cerebral, considerando a possibilidade da sua integração

e mesmo recuperação.

3.2.1 Definição

Na literatura especializada dedicada ao estudo da Paralisia Cerebral verifica-se não

existir consenso quanto à sua definição, sendo comum a tentativa de estabelecimento

das caracteŕısticas básicas do que se entende por “Paralisia Cerebral”.

Na opinião de Kolb e Whishaw, [29, p.248], foi o Médico Inglês William Little que

em 1853 constatou pela primeira vez que partos dif́ıceis ou anormais poderiam mais

tarde originar dificuldades motoras nas crianças. Little estudou a Paralisia Cerebral

e por esta razão este distúrbio foi designado durante algum tempo por Doença de

Little.

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, [30, p.3], no seu Guia para os Pais

e Profissionais de Saúde e Educação escreve que “A criança com Paralisia Cerebral

tem uma perturbação do controlo da postura e movimento, como consequência de

uma lesão cerebral que atinge o cérebro num peŕıodo de desenvolvimento”.

Ainda de acordo com esta definição não existem dois casos parecidos de Paralisia

Cerebral e o grau de gravidade pode variar de umas crianças para as outras. En-

quanto umas podem ter perturbações ligeiras que quase não se notam, outras podem

ter uma incapacidade motora grave que as impossibilita de falar e andar o que as
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torna incapazes de executar tarefas da vida diária.

Segundo Litle Club (1959), citado por Almeida [31], “Paralisia Cerebral é uma desor-

dem do movimento e da postura, persistente, porém variável, surgida nos primeiros

anos de vida pela interferência no desenvolvimento do Sistema Nervoso Central,

causada por uma desordem cerebral não progressiva”.

Nas várias definições apresentadas podemos dizer que na opinião dos diferentes

autores, existe um denominador comum que é o facto de todos eles considerarem

que a criança portadora de Paralisia Cerebral, após ter ocorrido no seu cérebro uma

lesão em determinada altura do seu desenvolvimento, revela um controlo anormal da

postura e do movimento, podendo essa manifestação ser mais ligeira ou mais grave

de acordo com o tipo de lesão e a zona do cérebro afectada.

A pessoa que sofreu uma lesão no cérebro, dependendo do grau de severidade, pode

apresentar disfunções que se podem exprimir a ńıvel motor, mental, ao ńıvel da

percepção (táctil, visual, auditiva), de linguagem, atenção e memória. Estas dis-

funções podem originar atrasos no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem e

perturbações no comportamento [32, p.15]. Barraquer Bordas et al., citados ainda

por Ferreira [32], formulam uma outra definição segundo a qual a Paralisia Cerebral

“é a sequela de uma agressão encefálica, que se caracteriza primordialmente por um

transtorno persistente, porém não invariável, do tónus, da postura e do movimento,

que surge na primeira infância e que não é somente secundária a esta lesão não evo-

lutiva do encéfalo, mas se deve também à influência que a referida lesão exerce sobre

a maturação neurológica”. Por seu lado, Ellemberg e Nelson escrevem que “A Pa-

ralisia Cerebral consiste numa perturbação do controlo da postura e do movimento,

em consequência de uma deficiência crónica, surgida precocemente, não sendo re-

sultado de doença progressiva reconhecida” (Ellemberg e Nelson, 1981 citados por

Mendonça [33]).

De acordo com a localização das lesões e as áreas do cérebro afectadas, as mani-

festações podem ser diferentes. Há muitas áreas que podem ter sido danificadas e

por isso não há duas pessoas com Paralisia Cerebral que apresentem défices iguais.

Os seus sintomas são muito diversos, de acordo com a região do cérebro atingida e

a gravidade da lesão (Andrada, 1986, citado por Mendonça [33]).
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Para uma outra autora, Bárbara Fischinger [34], a Paralisia Cerebral é definida

como um distúrbio sensorial e motor causado por uma lesão cerebral, a qual per-

turba o desenvolvimento normal do cérebro. Esta perturbação é estacionária e não

progressiva, mas o comprometimento dos movimentos é progressivo quando não se

faz tratamento. Nesta perspectiva é importante começar o tratamento com o objec-

tivo de corrigir os movimentos executados, tornando-os mais precisos e correctos e

treinar exerćıcios espećıficos de acordo com a complexidade da deficiência de forma

a permitir ao indiv́ıduo uma melhor qualidade de vida, [33].

Na opinião de Bobath, [35, p. 11] “A Paralisia Cerebral é o resultado de uma lesão

ou mau desenvolvimento do cérebro, de carácter não progressivo, e existindo desde

a infância. (...) A lesão que atinge o cérebro quando ainda é imaturo interfere com

o desenvolvimento motor normal da criança”.

Miller, [36] entendem que a Paralisia Cerebral “(...) não é uma doença nem condição

patológica ou etiológica, e o uso desse termo não sugere causa e gravidade. Ao

contrário esse termo denota uma série heterogénea de śındromes cĺınicos caracteri-

zada por acções motoras e mecanismos posturais anormais. (...) Embora o apare-

cimento das lesões neuropatológicas e as suas expressões cĺınicas possam mudar à

medida que o cérebro se torna maduro, não existe doença activa”.

Na mesma linha de ideias deste autor, as Paralisias Cerebrais, embora caracterizadas

por uma disfunção motora, são quase sempre acompanhadas por outros distúrbios da

função cerebral. Entre estes distúrbios destacam-se as anomalias cognitivas, visuais,

auditivas, lingúısticas de atenção e comportamento.

Na opinião de Ferreira [32, p.13], existe uma multiplicidade de casos de Paralisia

Cerebral, diferentes uns dos outros, quer na gravidade, nos aspectos afectados e nas

condições sócio-afectivas: “A marcha, o uso dos membros superiores, os sentidos, a

linguagem, a inteligência, podem estar cumulativamente afectados, ou apenas em

um ou alguns destes aspectos e, ainda assim, em grau diferente”.

Na perspectiva de alguns autores o termo Paralisia Cerebral não é muito adequado,

uma vez que significa uma ausência total de actividades f́ısicas e mentais o que não

se verifica nestes quadros. Na opinião dos mesmos, talvez fosse mais correcto o

termo genérico “criança com lesão cerebral”.
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A maioria das crianças com Paralisia Cerebral parece normal nos primeiros meses

de vida, mas, à medida que o Sistema Nervoso Central se desenvolve, os distúrbios

motores vão-se tornando cada vez mais percept́ıveis e vão revelando sintomas vários

como uma contracção exagerada dos músculos, tremores e rigidez, entre outros [29,

p.248].

3.2.2 Tipos e caracteŕısticas da Paralisia Cerebral

De acordo com a zona do cérebro afectada e a intensidade da lesão a criança pode ter

perturbações do controlo da postura e do movimento mais ligeira tendo movimentos

desajeitados e lentos, mas são capazes de andar e falar ou até mesmo ter problemas

quase impercept́ıveis. Quando o grau é moderado ela apresenta dificuldades na

marcha e na fala. E quando o grau é severo tem uma incapacidade motora grave

que a impossibilita de andar e falar, sendo crianças que têm que recorrer a formas

de linguagem não verbal, incapazes de realizar actividades da vida diária e por isso

dependentes a vários ńıveis. Entre estes extremos existem casos muito variados com

manifestações diferentes.

Podemos dizer que os tipos mais comuns de Paralisia Cerebral e mais encontrados na

prática diária são a Espasticidade, a Atetose e a Ataxia, embora existam autores,

por exemplo Almeida [31], que falam também de Tremor, Rigidez, Hipotonia e tipo

Misto.

3.2.2.1 Espasticidade

A Espasticidade é o tipo mais comum de Paralisia Cerebral. Verifica-se quando

há uma lesão no Córtex Motor e vias piramidais. Existe um exagero permanente

do reflexo de estiramento, resultante de uma desordem do tónus acompanhado ge-

ralmente de um aumento de resistência. Neste tipo de paralisia há falta de controlo

dos movimentos voluntários, os movimentos são descoordenados. Diz-se hemiparésia

quando há só um lado do corpo afectado, tetraparésia quando são afectados os quatro

membros e diplegia quando são mais afectados os membros inferiores.

Na perspectiva de Hoffman, [37], a espasticidade aumenta quando a criança tenta
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executar movimentos, o que faz com que sejam movimentos bruscos, lentos e anár-

quicos “Os músculos espásticos estão em contracção cont́ınua causando aparente

fraqueza do seu condutor antagonista às posições anormais das articulações sobre as

quais actuam”.

3.2.2.2 Atetose/distonia

Este tipo de paralisia (Atetose/Distonia) representa cerca de um quarto do número

total de casos de Paralisia Cerebral. Surge quando a lesão se situa ao ńıvel dos

gânglios basais do Cérebro. As pessoas afectadas apresentam um tónus muscular

instável e flutuante, sendo o tónus postural de sustentação deficiente, não podendo

manter uma posição estável. Caracteriza-se ainda pelo aparecimento dos movimen-

tos involuntários, arŕıtmicos e irregulares no ińıcio dos movimentos voluntários. De

acordo com a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC), no seu Guia

para os Pais e Profissionais de Saúde e Educação este tipo de paralisia é caracteri-

zado por “movimentos involuntários e variações na tonicidade muscular resultante

de lesões dos núcleos situados no interior dos hemisférios cerebrais”.

3.2.2.3 Ataxia

A Ataxia consiste numa lesão que se situa ao ńıvel do cerebelo e origina uma

alteração na coordenação dos movimentos e do controlo postural. A criança afectada

sente falta de adequação às solicitações do meio, pois revela hipotonia e ausência de

contracção. O equiĺıbrio é também deficiente, havendo uma descoordenação motora

global que acompanha os movimentos voluntários. Relativamente a este tipo de

Paralisia, pode ler-se em Almeida, [31], que “a criança atáxica caracteriza-se por

transtornos de equiĺıbrio, hipotonia muscular e falta de coordenação em actividades

musculares voluntárias”. Este autor refere ainda que por vezes ocorrem tipos mistos

de Paralisia Cerebral, que acontece quando a criança apresenta uma combinação de

caracteŕısticas dos diferentes tipos, embora exista uma predominância maior de um

deles.

De acordo com a localização e gravidade neurológica, e tendo em conta os membros
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atingidos pelo comprometimento neuromuscular, podemos classificar a Paralisia Ce-

rebral em cinco tipos diferentes:

a) Quadriplegia — Comprometimento dos quatro membros;

b) Triplegia — Comprometimento de três membros;

c) Diplegia — Os quatro membros são afectados, mas há maior comprometi-

mento dos membros inferiores;

d) Hemiplegia — Afecta dois membros do mesmo lado;

e) Monoplegia — Existe apenas o comprometimento de um membro.

3.2.3 Causas da Paralisia Cerebral

A criança com Paralisia Cerebral, como já anteriormente foi dito, tem dificuldades

do controlo da postura e do movimento, em consequência de uma lesão cerebral.

Esta lesão atingiu o cérebro num peŕıodo de desenvolvimento do Sistema Nervoso

Central.

De acordo com a APPC, no seu Guia para os Pais e Profissionais de Saúde e

Educação [30, p. 5], “A Paralisia Cerebral não é, geralmente, devida a qualquer

deficiência nos Pais ou doença hereditária. Pode ser causada por hemorragias, de-

ficiência na circulação cerebral ou falta de oxigénio no cérebro, traumatismo, in-

fecções, nascimento prematuro e icteŕıcia grave neonatal”.

Existe um conjunto de causas muito diversas, para esta deficiência e cuja mani-

festação pode ocorrer em três peŕıodos distintos:

• Causas Pré-Natais;

• Causas Péri-Natais;

• Causas Pós-Natais.

Há ainda algumas que são desconhecidas, nas quais não se consegue detectar a

etiologia, e que podem estar relacionados com outro tipo de problemas.
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3.2.3.1 Causas pré-Natais

As causas Pré-Natais consistem nas alterações ocorridas antes do nascimento, du-

rante a gravidez, e são potencialmente patogénicas para o bebé. São elas:

• Certas predisposições familiares;

• Influências intra-uterinas precoces;

• Utilização de drogas;

• Radiação;

• Má nutrição;

• Hipertensão;

• Infecções nos primeiros meses de gravidez.

3.2.3.2 Causas péri-Natais

Como causas Péri-Natais podemos indicar aquelas que ocorrem durante o nasci-

mento, no parto ou na primeira semana de vida. São resultado de diferentes factores

de risco a que acriança está sujeita durante ou após o parto e que podem ser agente

de lesões encefálicas. Para alguns autores, são os problemas que ocorrem durante o

parto, os factores mais comuns na etiologia da Paralisia Cerebral, a saber:

• Hemorragias intracranianas;

• Anoxias;

• Asfixias;

• Desconforto Respiratório.

Na opinião de Kolb [29, p.248], “a causa mais comum de Paralisia Cerebral é a lesão

no parto, especialmente decorrente de anoxia, a falta de oxigénio. A anoxia pode

ser o resultado de um defeito da placenta (...) ou ser causada pelo enrolamento
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do cordão umbilical no parto, o que pode reduzir o suprimento de oxigénio para o

bebé”.

De acordo com os mesmos autores, as outras causas podem ir desde infecções, hi-

drocefalia, epilepsias e prematuridade, que produzem um defeito no cérebro imaturo

antes, durante ou logo após o nascimento.

3.2.3.3 Causas pós-Natais

As causas Pós-Natais ocorrem após o nascimento e vão até à primeira infância.

Geralmente são derivadas de:

• Infecções Virais Bacteriológicas por exemplo Meningites e Encefalites;

• Traumatismos;

• Tumores Cerebrais;

• Distúrbios Vasculares;

• Convulsões prolongadas;

• Carências alimentares;

• Factores sócio-económicos.

Em todas estas situações houve destruição de uma pequena porção dos vários milhões

de células que existem no nosso cérebro. De acordo com o que se sabe actualmente,

não existe regeneração destas células e portanto a cura para esta lesão não é ainda

considerada posśıvel. Existe no entanto a possibilidade de estimular as restantes

células, progressivamente, de forma continuada e persistente, de modo a que pos-

sam funcionar compensando essa deficiência na criança, para que ela desenvolva

as suas capacidades, da melhor forma posśıvel. Para a concretização deste objec-

tivo é necessário um trabalho de equipa multidisciplinar, desenvolvido por vários

elementos desde o professor, médico, pediatra, psicólogo, terapeuta, pais e outros

que de alguma forma possam ser úteis e possam ajudar a criança nesta caminhada

tão dif́ıcil. Só com este trabalho de cooperação haverá possibilidades de atingir

melhorias significativas.
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3.2.4 Algumas dificuldades com que se depara a criança com

Paralisia Cerebral

A criança com Paralisia Cerebral depara-se frequentemente, devido a vários factores

de ordem social e outros, com algumas dificuldades principalmente de interacção, re-

sultantes das suas caracteŕısticas. Por vezes existe uma certa segregação do conv́ıvio

social e um afastamento das oportunidades normais de realização pessoal, profissio-

nal, social, afectiva etc.. Na opinião de Ferreira [32, p.14] “Há diversos aspectos que

vão limitar, na pessoa com Paralisia Cerebral, a possibilidade de interactuar com

o ambiente e de desenvolver modos comunicativos que favoreçam o seu processo de

desenvolvimento”. Ainda de acordo com os mesmos autores, esses aspectos são:

• A Incapacidade Motora que é responsável pela reduzida mobilidade e difi-

culdades de manipulação, que impedem a pessoa portadora desta deficiência,

de realizar experiências necessárias para o seu desenvolvimento cognitivo.

• A Incapacidade de Produzir Fala Articulada Compreenśıvel que pode

originar sentimentos de fracasso e de isolamento tanto do lado dos pais e

educadores como do lado da própria criança, que acaba por agravar ainda

mais as dificuldades de interacção com o Ambiente F́ısico e Social com que a

criança se depara.

• Presença de Deficits Sensoriais e Perceptivos que podem afectar a com-

preensão da realidade. Para além disso, devido às dificuldades de realização

da criança, o professor não pode avaliar o modo como ela entende e representa

o mundo, o que dificulta o processo de ensino-aprendizagem.

Deste modo a criança com Paralisia Cerebral fica prejudicada no seu desenvolvi-

mento, não só devido aos distúrbios causadas pela deficiência de possui, mas também

porque isso dificulta a sua interacção com o meio ambiente que é imprescind́ıvel para

que haja aprendizagem e esse desenvolvimento aconteça.

Existem ainda, de acordo com outros autores, outros problemas com que se defron-

tam as crianças portadoras de Paralisia Cerebral.

De acordo com Satow, citado por Hoffman [37, p. 5], um dos principais preconceitos

da Paralisia Cerebral é o facto da pessoa com esta deficiência ser confundida com
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uma pessoa com Deficiência Mental, por apresentar dificuldades de comunicação,

descoordenação motora, movimentos involuntários, uma imagem um tanto estranha

devida ao tónus muscular anormal, entre outras, de acordo com a região do cérebro

afectada.

Na perspectiva de Hoffman, [37], “O portador de Paralisia Cerebral é também porta-

dor de outros falsos significados, como é o caso de portador de uma doença contagiosa

e portador de anomalia hereditária, o que é falso. Para além disso está o facto de a

imagem da pessoa portadora de Paralisia Cerebral estar distante dos padrões consi-

derados belos ou aceitáveis pela sociedade, o que pode eventualmente originar uma

certa repulsa ou constrangimento das pessoas face ao portador desta deficiência”.

Estas e outras dificuldades podem, no nosso entender, ser ultrapassadas com a escola

inclusiva onde todos aprendem juntos e que responda às necessidades diversificadas

de cada educando, com a existência na escola de uma equipa de (médicos, enfermei-

ros especializados, psicólogo, professor ou educador, terapeuta da fala, fisioterapeuta

e terapeuta ocupacional, pais, etc.), com mudanças na forma de pensar e com uma

sociedade inclusiva que se adapta para melhor poder incluir as pessoas com neces-

sidades educativas especiais preparando-as para assumir o seu papel na sociedade.

3.3 Algumas considerações educativas

Existem três etapas educativas, fundamentais, que podem ser estabelecidas para

potenciar ao máximo o desenvolvimento da criança deficiente:

• a educação em casa;

• a educação no Jardim de Infância;

• a educação no 1o Ciclo do Ensino Básico (CEB).

No que se refere à educação em casa, as primeiras fases de desenvolvimento são de

extrema importância para a criança. É nesta fase que têm as maiores hipóteses de

êxito. Segundo Speck, citado por Bautista [10], estas possibilidades baseiam-se nos

seguintes prinćıpios:
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• o meio ambiente que tem uma enorme influência na aprendizagem, através da

estimulação directa ou indirecta que é dada à criança;

• os primeiros anos de infância que são o peŕıodo mais proṕıcio para a esti-

mulação, visto corresponderem à fase da sua vida em que o desenvolvimento

psico-f́ısico é mais rápido;

• tudo o que a educação pode dedicar à criança nestas idades exige menor esforço

educativo do que em idades mais avançadas.

As primeiras pessoas a desempenharem essa função educativa são os pais e pessoas

que fazem parte do seu ambiente familiar; assim, torna-se evidente a necessidade

destes receberem apoio e orientação acerca das possibilidades de desenvolvimento

da criança, para que possam promover desde cedo o seu desenvolvimento.

A educação precoce deverá fomentar todos os aspectos do desenvolvimento de uma

criança, como a motricidade, a percepção, a linguagem, a socialização e a afectivi-

dade. Estes aspectos devem ser tratados em conjunto e a acção educativa nunca se

deve converter num treino de funções isoladas.

No que se refere à educação no Jardim de Infância a actuação pedagógica deverá ser

orientada como uma aprendizagem organizada. De acordo com Speck, citado por

Bautista [10], as tarefas principais que a educação pré-escolar deve abranger são:

• a estimulação e motivação para a aprendizagem e para as relações inter-

pessoais;

• educação sensório e psico-motora orientada para a estimulação e a motricidade;

• treino de autonomia e hábitos de higiene para que se possam cuidar sozinhos

ou com pouca ajuda;

• educação ŕıtmica;

• iniciação à comunicação social e verbal para que se sintam integrados e consi-

gam comunicar com os que os rodeiam.
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No que concerne à educação no 1o CEB deve investir-se no desenvolvimento de todas

as potencialidades da criança deficiente, com o objectivo de a preparar para enfrentar

sozinha o mundo em que tem de viver, ou seja, torná-la autónoma. Deste modo,

devem ser facultadas todas as actividades que contribuam para a aquisição das

competências e capacidades necessárias, tendo em vista o desenvolvimento humano

integrado, isto é, como membro de uma sociedade. Referindo Bach, citado por

Bautista [10], podemos falar de várias áreas de desenvolvimento, nomeadamente a

socialização, a independência, destreza, domı́nio corporal, capacidade perceptiva e

de representação mental, linguagem e afectividade.

O professor ao defrontar-se com uma criança deficiente deverá gerir e seleccionar

os objectivos e os conteúdos programáticos em função da situação (individual) da

criança, considerando as suas potencialidades e necessidades. As escolhas devem

considerar os prinćıpios propostos por Piaget, nomeadamente:

• em que o ensino deve ser o mais afastado posśıvel da teoria;

• em que o ensino deve ser subdividido em pequenas etapas;

• no qual o ensino deverá ser repetitivo e interactivo, objecto/realidade;

• a associação da linguagem e da acção, através do qual o ensino deverá estabe-

lecer uma relação entre o sistema de sinais verbais e a experiência em curso,

cada acção deverá estar ligada a uma palavra;

• a motivação para as aprendizagens sociais, que prevê que o ensino crie situações

positivas de aprendizagem, nos aspectos sociais e afectivos.

Para além destes prinćıpios, que consideramos fundamentais ao ponto de os clas-

sificarmos como sendo de bom-senso, o professor deverá ter em atenção o grau de

deficiência do aluno e as suas capacidades e limitações. Segundo Sloan e Birch,

citados por Fonseca [38], a criança com deficiência apresenta um quadro de com-

portamentos adaptativos, de acordo com a idade em que se encontra, que poderão

ajudar o professor a adequar o seu comportamento e prática pedagógica. Estes

comportamentos são apresentados na tabela 3.2.
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Tabela 3.2 – Comportamentos adaptativos.

Tipo
Idade pré-escolar (0-5 anos) Idade escolar (6-21 anos) Idade adulta
Maturação de desenvolvimento Educação e treino Ajustamento social

Ligeiro

pode desenvolver aquisições de co-
municação e sociabilidade;

pode aprender aquisições
académicas até ao 6o ano;

capaz de ajustamento social e
vocacional;

atraso mı́nimo nas áreas sensório-
motoras;

não pode aprender assuntos de
ńıvel secundário;

precisa frequentemente de su-
pervisão perante situações eco-

não se distingue da criança normal
senão numa idade mais avançada.

precisa de Educação Especial
ao ńıvel do secundário.

nómicas e sociais sofisticadas.

Moderado

pode aprender a falar e a comunicar; pode aprender aquisições apto para ocupações

reduzida consciência social; académicas funcionais até ao qualificadas;
desenvolvimento motor satisfatório; 4o ano de escolaridade precisa de orientação em
pode beneficiar de treino nas áreas integrado em educação situações que exijam o mı́nimo
de auto-suficiência; especial. de aquisições.
pode ser orientado com uma super-
visão moderada.

Severo

desenvolvimento motor pobre; pode falar ou aprender pode contribuir parcialmente
a fala é mı́nima; a comunicar; em tarefas completamente
não beneficia do treino nas áreas de pode ser treinado nos hábitos supervisionadas;
auto-suficiência; de higiene; pode desenvolver comporta-
poucas aquisições na área da comu-
nicação.

não aprende as aquisições
académicas funcionais;

mentos de auto-protecção em
envolvimentos controlados.

beneficia de hábitos de treino
sistemático.

Profundo

grande atraso; regista-se algum desenvolvi- algum desenvolvimento motor
capacidades mı́nimas para funcionar mento sensório-motor; e da fala;
nas áreas sensório-motoras; raramente beneficia de treino incapaz de auto-manutenção;
necessita de cuidados maternais. na área da auto-suficiência; precisa de cuidados de

necessita de cuidados perma-
nentes.

supervisão permanentes.

Geralmente, a área de maior espaço para desenvolvimento em crianças deficientes é a

do domı́nio comportamental, uma vez que, o potencial inato é fisiológico e os aspectos

funcionais são comportamentais. São estes comportamentos que ajudam a criança

a adaptar-se às situações quotidianas; tal como escreve Grossman [28], como “a

eficácia ou o grau com que o indiv́ıduo encontra o padrão de independência pessoal,

responsabilidade social esperada para a sua idade e grupo cultural”. Assim sendo, os

professores e educadores deverão centrar-se sobretudo no domı́nio comportamental,

uma vez que é neste campo que ocorrem o diagnóstico e a intervenção educativa.

Depois da equipa multidisciplinar fazer o diagnóstico, o estudo da capacidade in-

telectual, da personalidade, do ńıvel de comunicação, da capacidade motora e do

desenvolvimento e aprendizagem do aluno, são dados importantes na intervenção

educativa.

Uma vez realizada a avaliação do aluno, este deve frequentar a escola mais próxima

posśıvel da sua residência. Nesta escola deve ser bem analisada a sala de aula
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em que ele vai ser integrado, atendendo à sua idade, maturidade sócio-afectiva,

ńıvel de desenvolvimento e aprendizagem. Devem estudar-se as adaptações das

infra-estruturas (casas de banho, rampas, mobiliário adequado) e material didáctico

(painéis de comunicação, computadores, etc.).

Depois de organizados os recursos necessários, estes alunos devem seguir o curŕıculo

regular tendo apoio pedagógico personalizado, equações no processo de avaliação,

etc..

A avaliação deverá ser qualitativa e descritiva das áreas especiais a serem traba-

lhadas, deverá ser feita através de uma observação diária e directa e deverá ter

como referência os seguintes parâmetros: assiduidade, pontualidade, interesse, par-

ticipação, relação com os outros, comportamento, autonomia e todos os trabalhos

realizados diariamente.

Nos casos concretos em estudo, as medidas educativas serão implementadas recor-

rendo ao Curŕıculo Espećıfico Individual de cada uma das crianças e recorrendo a

diferentes tecnologias de apoio, nomeadamente as TIC. Assim, serão usadas TIC

para a realização de diferentes actividades com o objectivo de motivar estes alu-

nos para a aquisição das diferentes aprendizagens na tentativa de melhorar o seu

desempenho escolar.

De acordo com estudos existentes estas crianças necessitam de maior reforço pe-

dagógico nas áreas perceptivo-sensorial, linguagem, afectivo-social e autonomia.

Dáı a necessidade de desenvolver na criança o sentido de autonomia, o conheci-

mento e aceitação de si mesma, das suas capacidades e das suas possibilidades de

movimento.

Devem ser proporcionadas a estes alunos conhecimentos culturais, académicos e

sociais para uma boa inserção social fomentando as relações inter-pessoais e as pos-

sibilidades de trabalho para que a inserção social possa ser uma realidade, [10].



4 As TIC na Educação Especial

4.1 Introdução

As TIC têm vindo gradualmente a ocupar um lugar cada vez maior nos diferentes

sectores da sociedade. Elas são hoje um elemento predominante na vida das pessoas.

“As novas tecnologias fizeram entrar a humanidade na era da comunicação universal;

abolindo as distâncias, concorrem muit́ıssimo para moldar s sociedade do futuro, que

não corresponderá, por isso mesmo, a nenhum modelo do passado. As informações

mais rigorosas e mais actualizadas podem ser postas ao dispor de quem quer que

seja, em qualquer parte do mundo, muitas vezes, em tempo real, e atingem as regiões

mais recônditas”, [2].

As TIC aplicadas na educação podem ser uma mais valia e uma das respostas mais

inovadoras como recurso educativo. Podem contribuir para a integração plena de

todos os alunos sejam ou não considerados com necessidades educativas especiais.

É neste contexto que a utilização das TIC, tanto em salas de ensino especial (uni-

dades), como nas salas de ensino regular, podem e devem ser uma ferramenta que

pode contribuir para fornecer ao aluno com necessidades educativas especiais um

instrumento que ela necessita e que pode não ter, contribuindo para a sua inte-

gração escolar e social e para que a sua escolaridade básica seja desenvolvida numa

Escola Inclusiva e “para todos”.

69



70 CAPÍTULO 4. AS TIC NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Nas secções seguintes apresentaremos um resumo histórico da evolução do ensino da

matemática e da utilização do computador como ferramenta de ensino, vendo com

algum pormenor a sua aplicação ao ensino da Matemática.

4.2 Resumo da introdução das TIC e da Internet

no ensino em Portugal

No decorrer da Segunda Grande Guerra houve a necessidade de acelerar a formação

de profissionais com ocupações relacionadas com objectivos militares, recorrendo-se

para tal aos meios audiovisuais, obtendo-se deste modo resultados extremamente

positivos. Por via dos resultados obtidos, os meios audiovisuais despertaram o in-

teresse de professores e técnicos do ensino que recorreram a esses meios com fins

pedagógicos generalizados, [39].

Em Portugal o cinema começa a ser considerado como recurso educativo por volta

dos finais da República na década de 1930 e do começo do Salazarismo. Porém a

primeira referência à possibilidade do cinema como recurso educativo surge em 1914,

na obra de Adolfo Lima, Educação e Ensino, juntamente com outros meios. Adolfo

Lima preconizava um método activo, envolvendo diferentes meios, entre os quais o

cinematógrafo, devendo a sua utilização ser entendida como auxiliar do professor e

como objecto de actividade mental por parte dos alunos e não um mero instrumento

de difusão de imagens, [40].

Ainda no tempo da República, em 1925 a Lei n. 1748 tornava obrigatório, nos

cinemas de Lisboa e Porto, a realização de duas vezes por mês, de uma sessão

cinematográfica de hora e meia, com admissão gratuita das crianças das escolas

oficiais.

Em 1930, dos 35 liceus existentes em Portugal, 15 possúıam aparelhagem cinema-

tográfica. Destes 15, 10 tinham máquinas para 35 miĺımetros e 5 para 16 e 9,5

miĺımetros, sendo criada a 9 de Fevereiro de 1932, através do Decreto-Lei n. 20 859,

a Comissão do Cinema Educativo, sob a dependência do Ministério da Instrução

Pública, [40].
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Em 5 de Novembro de 1935 publica-se nos fasćıculos III e IV do “Boletim Ofi-

cial do Ministério da Instrução Pública” o relatório intitulado “Cinema Educativo”,

no qual se efectua a distinção entre peĺıculas didácticas e peĺıculas culturais. In-

clúıam-se nas peĺıculas didácticas “os registos de trabalhos de investigação cient́ıfica

e os documentários de fenómenos naturais ou da actividade humana, embora estes

últimos possam por vezes interessar nos meios extra-escolares”, [40]. Nas peĺıculas

culturais inclúıam-se as “peĺıculas destinadas à formação do carácter, à vulgarização

de certos temas cient́ıficos ou ao conhecimento de fenómenos económicos, sociais,

poĺıticos” que ultrapassavam “o âmbito das escolas e interessam a adultos que dei-

xam de estudar”, [40].

Mas o cinema como um recurso educativo nem sempre foi bem visto, pois começou

por ser considerado pelas elites culturais como um produto culturalmente desquali-

ficado, [41].

Visto que muitos pedagogos viam o cinema como um auxiliar educativo, outros

haviam que apontavam apenas os aspectos negativos, acusando-o de ser a causa do

aumento da delinquência em França, como refere Agostinho de Campos, por volta

de 1914, que dele tem uma visão profundamente negativa, [40].

No entanto, ponderando o desenvolvimento que os meios audiovisuais vinham a ter

e as possibilidades cada vez maiores da sua utilização como meios auxiliares e com-

plementares de ensino, o então Ministro da Educação Nacional Inocêncio Galvão

Teles, em 1964 através do Decreto-lei n. 46135, cria o Instituto de Meios Audiovi-

suais de Ensino (IMAVE) dotado de autoridade juŕıdica, autonomia administrativa

e financeira, [42]. Tinha por prinćıpio promover a utilização, a expansão e o aper-

feiçoamento das técnicas audiovisuais como meios auxiliares de ensino, bem como a

realização de programas de radiodifusão e televisão escolares e gerir na sua recepção

e aproveitamento. Através do Decreto-lei n. 46136, na dependência do Instituto

de Meios Audiovisuais de Ensino o Ministério da Educação Nacional, cria-se uma

telescola destinada à realização de cursos Radiodifusão e Televisão Escolar, onde o

director da telescola é nomeado pelo Ministério da Educação Nacional, de entre os

professores do ensino oficial, [43].
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As modalidades dos programas emitidos pela radiodifusão e televisão escolar encon-

travam-se enquadrados nos cursos ministrados nos estabelecimentos dos vários graus

e ramos de ensino. Tratam-se de cursos autónomos correspondentes a cursos oficiais

destinados a indiv́ıduos que não frequentem estabelecimentos de ensino directo e

cursos autónomos que não correspondem a cursos oficiais, tais como cursos de actu-

alização ou aperfeiçoamento de professores, acções de formação ou de especialização

profissional de ĺınguas vivas para outros públicos. Existiam também cursos vocacio-

nados para os pais de esclarecimento da acção educativa relativos à sua colaboração

com a escola. Os cursos eram orientados por um director de curso, [43].

Para os alunos do ensino directo realizavam-se emissões enquadradas nos cursos mi-

nistrados nos estabelecimentos dos vários graus e ramos de ensino, para além de

emissões de extensão cultural, em desenvolvimento do curriculum de estudos dos

vários graus de ensino, sobre outros assuntos que correspondam a necessidades cul-

turais ou de adaptação social dos alunos. Verificavam-se emissões com o objectivo

de aumentar o ńıvel cultural e social, nomeadamente nos aspectos ćıvico, literário,

art́ıstico, cient́ıfico, económico, higiénico e sanitário para as camadas populares.

Havia emissões destinadas a indiv́ıduos que não prosseguiam os estudos para além

da escolaridade obrigatória, de modo a fomentar a aplicação permanente das bases

culturais adquiridas na escolaridade obrigatória. Para a população de ńıvel cultu-

ral mais elevado realizaram-se emissões destinadas a satisfazer os seus interesses a

ńıvel das artes plásticas, música, literatura, teatro, ciências do esṕırito, ciências da

natureza e técnica, [44].

O sistema de ensino Português viu assim surgir nos anos 1960 uma nova tecnologia

— a televisão. Em 1963 começaram a ser preparadas as emissões regulares da TV

Escolar e Educativa, tendo arrancado a 6 de Janeiro de 1964. Contudo, foi no começo

do ano lectivo seguinte, em Outubro de 1965, que a Telescola estava formalmente

no ar, a emitir a partir dos estúdios do Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia.

Em muitas salas de aula de Portugal os alunos passaram a poder contar com os

ensinamentos e explicações de dois professores na sala, um na televisão e outro no

estrado, cabendo ao professor fisicamente presente assegurar a disciplina, preparar a

recepção, orientar os trabalhos de aplicação das lições, esclarecer dúvidas dos alunos
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e certificar-se do seu aproveitamento, [45].

As emissões da Telescola foram, no panorama do ensino em Portugal, um marco

importante, tendo sido uma realização conjunta entre a RTP e o Ministério da

Educação Nacional. Devido à elevada taxa de analfabetismo do páıs, foram insta-

lados televisores não só nas escolas, mas igualmente em fábricas, Casas do Povo e

muitos outros locais, [45].

De modo a assegurar a ligação entre os postos de recepção e a Telescola foi criado um

boletim mensal e fichas de recepção. O boletim mensal editado pelo IMAVE, tinha

como objectivo orientar pedagogicamente os monitores, sendo publicado em cada

número os resumos das lições a emitir no mês seguinte. As fichas de recepção preen-

chidas pelos monitores tinham como objectivo informar a Telescola como decorria o

funcionamento dos postos de recepção, [43].

Com a criação do Ciclo Complementar do Ensino Primário (5a e 6a classes), através

do Decreto-Lei n. 45 810 de 9 de Julho de 1964, alterou-se a escolaridade obri-

gatória de quatro anos, que inclúıa os 4 anos do Ensino Primário (hoje 1o Ciclo do

Ensino Básico), para seis anos, que passou a incluir os 2 anos do Ciclo Preparatório

(hoje 2o Ciclo do Ensino Básico). Através da Telescola foi posśıvel responder com

alguma eficácia e eficiência ao desafio do alargamento da escolaridade obrigatória

para seis anos em zonas rurais isoladas ou em zonas suburbanas de grande densidade

populacional, [46].

A partir do ano lectivo de 1968/69 o curso unificado de telescola transformou-se,

pela Portaria n. 23 529, de 9 Agosto de 1968, em ciclo preparatório da Telescola (ou

abreviado ciclo preparatório TV), como modalidade do ciclo preparatório do ensino

secundário, institúıdo pelo Decreto-Lei n. 47 430 de 2 de Janeiro de 1967, [46].

No ano de 1969, através do Decreto-Lei n. 48 963 e pela mão do Ministro da

Educação José Hermano Saraiva, foi revisto o diploma de criação do Instituto

de Meios Áudio-Visuais do Ensino, sofrendo algumas alterações maioritariamente

de natureza formal, passando a designar-se Instituto de Meios Áudio-Visuais da

Educação, [44].

A partir do Decreto-Lei n. 408/71 de 27 de Setembro de 1971, o Instituto de Meios

Áudio-Visuais da Educação é reformulado, passando a designar-se por Instituto de



74 CAPÍTULO 4. AS TIC NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tecnologia Educativa que se dedicará a aplicar as técnicas modernas, designada-

mente as Áudio-Visuais, a todos os sectores educativos, [47].

Em 1974, 10 anos após o ińıcio da Telescola, o sistema estava solidamente implemen-

tado e integrado nas medidas oficiais estabelecidas para a escolaridade obrigatória,

tendo alargado a escolaridade a 6 anos, incluindo zonas rurais remotas com uma ra-

pidez que de outra forma seria impensável. Além disso, a Telescola foi responsável

por algumas inovações, pois foi através desta que se verificou:

• A combinação entre o ensino tradicional de ensino e a televisão;

• A conjunção de recursos públicos com a iniciativa privada;

• A adopção de métodos modernos para o ensino da Matemática, Francês,

Música e Trabalhos Manuais;

• A utilização de vários métodos de avaliação (escolha múltipla, entre outros),

análise estat́ıstica aplicada à melhoria do sistema, [48].

A Telescola foi também responsável pelo desenvolvimento e adaptação de testes

psicométricos como meio de orientação e guia profissional e de outros meios para

distribuição dos materiais, tais como televisão em circuito fechado, sendo substitúıdo

a partir de 1981 por um circuito de cassetes de v́ıdeo pré-gravadas, [48].

No peŕıodo posterior ao 25 de Abril de 1974, passados dois anos, em 1976, o VI

Governo Provisório extinguiu o Instituto de Tecnologia Educativa e em sua substi-

tuição, nasceu o Instituto de Inovação Pedagógica. Passado um mês o I Governo

Constitucional, através do Decreto-lei n. 676/76 extinguiu o Instituto de Inovação

Pedagógica e repôs o Instituto de Tecnologia Educativa, [44].

Através do Despacho Conjunto 48/SEAM/SERE/91, de 28 de Março de 1991 publi-

cado no Diário da República II Série n. 92 de 20 de Abril de 1991, a Telescola pas-

sou a designar-se por Ensino Básico Mediatizado. Apoiado na utilização de meios

audiovisuais e propondo-se cobrir zonas espećıficas do território, o Ensino Básico

Mediatizado (EBM) constitui-se como o ensino presencial numa modalidade do 2o

Ciclo do Ensino Básico. A orientação e coordenação das actividades educativas no

âmbito do EBM esteve a cargo do Departamento da Educação Básica, serviço central
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do Ministério da Educação, com funções de concepção, orientação e coordenação no

âmbito da educação pré-escolar e do ensino básico, [49]. No ano de 2001 a Secretaria

de Estado da Administração Educativa (SEAE) emitiu um despacho determinando

o fim do Ensino Básico Mediatizado no final do ano lectivo 2003/2004.

4.2.1 A Internet

A Internet, um instrumento poderośıssimo de acesso ao mundo global, entrou em

força nos últimos anos nos quotidianos privados das famı́lias, nos curricula dos siste-

mas de ensino e no mundo do trabalho. Não entra, contudo, numa paisagem neutra.

Como pano de fundo temos a presença de outros media, tal com acabámos de ver

nas secções anteriores, que foram fazendo a sua história e se interligam hoje com

as TIC. Vejamos aqui a forma como foi introduzida e a evolução que sofreu até aos

dias de hoje.

Pode afirmar-se que desde o aparecimento do ábaco, que para muitos é considerado

“o primeiro computador”, até aos modernos computadores a evolução tem sido con-

siderável. No que diz respeito à introdução dos sistemas informáticos em Portugal, a

International Business Machines (IBM) foi uma das principais responsáveis, tendo

em 1938 (através da denominação social Sociedade de Máquinas Watson Portugal,

SA) lançando a instalação de equipamentos electromecânicos e de mecanografia.

A “Companhias Reunidas de Gás e Electricidade (CRGE)” foi o primeiro grande

cliente da Sociedade de Máquinas Watson, alugando-lhe sistemas de mecanografia

para perfurar, verificar, separar, intercalar e interpretar cartões perfurados de 80

colunas, [50].

No ano de 1957 verifica-se o aparecimento da informática cient́ıfica em Portugal com

a instalação dos primeiros computadores no Laboratório Nacional de Engenharia

Civil (LENC). No ano seguinte é instalado no LENC o computador IBM 604, um

dos primeiros, se não o primeiro, computador electrónico e digital em funcionamento

no páıs.

No final do século passado dá-se o ińıcio da era das Tecnologias da Informação: si-

multaneamente os sistemas escolares apostam, na sua quase totalidade, em reformas

educativas conducentes a estudos que, com maior ou menor pendor interdisciplinar,



76 CAPÍTULO 4. AS TIC NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

conduzam a situações mais próximas da realidade vivida pelos alunos, por um lado,

e incidam na utilização e exploração dos meios informáticos, por outro, [51].

As TIC são usadas no ensino há várias décadas, conhecendo um maior desenvol-

vimento na década de 1980 com o aparecimento dos computadores pessoais, mais

acesśıveis, e com o aperfeiçoamento das redes de telecomunicações, [52]. O com-

putador pode e deve ser encarado como uma máquina versátil e polivalente, um

dos mais versáteis e potenciais auxiliares da função educativa, podendo facilmente

ser integrado em qualquer área disciplinar, com os mais diversos objectivos, e em

qualquer modelo de ensino, [40].

Ao mesmo tempo, vão surgindo computadores cada vez mais fáceis de usar e progra-

mas capazes de realizar as mais diversas actividades, não só no arquivo, tratamento

de dados e processamento de texto, como na área da produção gráfica e tratamento

de imagem, tornando-se mesmo posśıvel a produção de imagens sintéticas e a criação

de mundos virtuais. O aparecimento das modernas plataformas multimédia, per-

mite aliar as funções já tradicionais do computador (processamento de texto, bases

de dados, etc.) a funções que estavam exclusivamente reservadas às máquinas de

projecção de imagens e de gravação e reprodução de sons, [40].

Em Portugal, a informática e a utilização do computador no ensino constituem

também preocupação educativa a partir de 1984, dando origem ao Despacho n.

68/SEAM/84, publicado em 19 de Outubro de 1984, na II Série do Diário da

República. Tal como áı se refere, as novas TIC não podem ficar à margem do

ensino, dada a sua importância cada vez maior nas modernas sociedades. Nesta

altura é nomeado um grupo de estudo ao qual competirá, numa primeira análise,

proceder ao estudo aprofundado do processo e propor um conjunto de medidas que

possa permitir, com a rapidez necessária, uma opção concreta para o futuro, [40]. O

grupo de trabalho nomeado deverá produzir um documento-programa, de natureza

pedagógica, sobre a introdução das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação

(NTIC) no sistema educativo português, de acordo com um conjunto definido de ob-

jectivos. Em finais de 1984, algumas escolas portuguesas foram dotadas com com-

putadores e puderam dar ińıcio às primeiras experiências pedagógicas com recurso
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ao computador, [40]. O programa Inforjovem foi criado neste mesmo ano, abran-

gendo 60% dos munićıpios, tendo formado mais de 300 mil jovens em tecnologias de

informação e comunicação. No entanto, por razões de vária ordem, o computador só

muito casualmente entrou na sala de aula, por iniciativa de alguns professores, [40].

A introdução do computador na sala de aula no ensino básico é relativamente re-

cente. Contudo, esta introdução encontrou e ainda encontra na actualidade sérios

obstáculos em termos de espaço e funcionamento, requerendo um trabalho anterior

de grande preocupação. Estas actividades de preparação não se limitam a arran-

jar espaços compat́ıveis, mas, essencialmente, requerem da parte do professor um

repensar e uma reorganização das suas estratégias, [53].

Relativamente às redes de telecomunicações, a primeira descrição relativa à inte-

racção social através da rede de computadores verificou-se nos Estados Unidos da

América numa série de memorandos escritos pelo psicólogo Joseph Licklider. Joseph

Licklider acreditava que se estava a entrar numa era tecnológica na qual seŕıamos

capazes de interagir com a riqueza da informação viva, não apenas na forma passiva

com que nos habituámos a usar livros e bibliotecas, mas enquanto participantes ac-

tivos num processo evolutivo e aberto, acrescentando-lhe algo de modo a ser posśıvel

interagir, e não apenas recebendo qualquer coisa quando nos conectamos, [54].

Mas, como a comunicação tinha que ser rápida entre as equipas de investigadores

era necessária a construção de uma rede (NET). Assim em 1958 o Departamento

de Defesa dos EUA cria a Advanced Research Projects Agency (ARPA), estando

a investigação orientada para a construção de redes de comunicação de dados. A

ARPA também foi denominada durante muitos anos por Defense Advanced Research

Projects Agency (DARPA), [54].

Joseph Licklider foi também o responsável pela criação em 1962, a partir da ARPA,

do Information Processing Techniques Office (IPTO), departamento que estava ori-

entado para a comunicação interactiva e transmissão de dados, mais tarde chamado

Information System Technology Office (ISTO), surgindo deste modo a primeira rede

de computadores constrúıda entre a Universidade da Califórnia em Los Angeles,

Stanford Research Institute (SRI), a Universidade de Utah e a Universidade da Ca-

lifórnia em Santa Bárbara, o que contribuiu para que no dia 1 de Dezembro de 1969
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surgisse dentro do IPTO a Advanced Research Projects Agency Network (ARPA-

NET), [54].

A ARPANET utilizava a rede telefónica normal através do sistema de aluguer de

circuitos. Os iniciais quatro nós especiais de comutação, chamados Internet Message

Processor (IMP) da rede foram ampliados para trinta em Agosto de 1972. Considera-

se esta data como o marco para ińıcio da actividade da primeira comunidade virtual.

Os quatro nós inicias da ARPANET encontravam-se localizados pela seguinte ordem:

• Nó 1: Universidade da Califórnia Los Angles(UCLA) ;

• Nó 2: Stanford Research Institute (SRI);

• Nó 3: Universidade da Califórnia Santa Barbara (UCSB);

• Nó 4: Universidade de Utah, [54].

Em 1983 verifica-se uma alteração relativamente ao protocolo utilizado pelos servi-

dores da ARPANET, deixando de ser utilizado o protocolo Network Control Protocol

(NCP) passando a adoptar-se o protocolo Transmissiom Control Protocol/Internet

Protocol (TCP/IP). Deu-se ao mesmo tempo a separação da componente estrita-

mente militar da cient́ıfica, tendo surgido a MILitary NETwork (MILNET), vocaci-

onada apenas para o uso militar, e a criação da Computer Science Network (CSNet)

inclúıda na ARPANET, que suportava a investigação, [55].

Em 1990, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América desmantelou a

ARPANET, a qual foi substitúıda pela rede da National Science Foundation (NSF),

rebaptizada National Science Foundation Network (NSFNET) que se popularizou

em todo o mundo, com a denominação de Internet. O termo Internet é depois

definitivamente associado ao conjunto de todas as redes mundiais interligadas, [54].

A Internet transformou-se num sistema mundial público de redes de computadores,

mais propriamente numa rede de redes, à qual qualquer pessoa ou computador,

previamente autorizado, pode conectar-se. Obtida a conexão o sistema permite a

transferência de informação entre computadores. A infra-estrutura utilizada pela

Internet é a rede mundial de telecomunicações.
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Na Europa em meados da década de 1980 a IBM financia o desenvolvimento da

European Academic and Research Network (EARN), que começa a funcionar como

alternativa à ARPANET, sendo instalado por essa altura o primeiro nó da EARN

em Portugal na cidade de Lisboa. As primeiras utilizações foram realizadas com

terminais conectados por via telefónica a Universidades Europeias e a Universidades

nos Estados Unidos da América e restringiam-se, na maioria dos casos, a consultas

documentais e e-mail.

Em meados da década de 1980 a EARN começa a ser utilizada e difundida em

Portugal pelas Universidades e algumas empresas através de uma estrutura pri-

vada (Portuguese Unix Users Group — PUUG, a primeira entidade que forneceu

ao público acesso à Internet em dial-up, um método de acesso a uma rede ou com-

putador remoto via rede telefónica, marcando o número onde se encontrava a rede

ou computador). Por esta altura o quadro juŕıdico era duvidoso quanto ao uso de

modems, a actividade de Internet Service Provider (ISP) não tinha quadro legal

definido, suscitando assim dúvidas quanto à sua legalidade, [56].

Foi a partir de Janeiro de 1987, com criação da Fundação de Cálculo Cientifico Naci-

onal, hoje designada por Fundação para a Computação Cient́ıfica Nacional (FCCN),

e com o apoio das Universidades e diversas instituições de Investigação e Desenvolvi-

mento nacionais que se iria dar origem à instalação da primeira rede verdadeiramente

nacional para a expansão da Internet em Portugal, [57].

Em 1991 surgiu a primeira rede nacional, a Rede da Comunidade Cient́ıfica Nacional

(RCCN), que permitiu o uso generalizado da Internet em todas as Universidades

Portuguesas, tendo a FCCN ficado responsável pela RCCN que assegurava a ligação

das universidades públicas em Portugal e ao estrangeiro, [57].

No entanto, até aos primeiros anos da década de 1990, em Portugal, apenas algu-

mas centenas de pessoas na comunidade académica e cient́ıfica faziam uso regular

da Internet. De facto, apenas nos últimos anos se começou a alargar a utilização

da Internet em Portugal. Primeiro, através das Universidades e Centros de Inves-

tigação e Desenvolvimento, mais tarde, com o aparecimento de diversos fornecedores

de serviços Internet, Internet Service Providers (ISP), deu-se a ligação à rede de um
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número cada vez maior de empresas, organismos públicos e utilizadores individu-

ais. Para este facto também contribuiu muito uma maior visibilidade social, com a

criação de sites de alguns órgãos de comunicação social, [58].

Em 1997, esta rede foi alargada para a Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS)

do Ministério da Ciência e da Tecnologia, de forma a integrar também numa única

rede universidades públicas e privadas, institutos politécnicos, laboratórios do estado

e outras instituições públicas de investigação, escolas do ensino básico e secundário,

bibliotecas públicas e museus, associações cient́ıficas, educativas e culturais. Nesse

mesmo ano ficou assegurada a ligação na RCTS a todas as escolas públicas e privadas

do 5o ao 12o anos, [57].

A partir de 1998 foram lançadas as bases de expansão faseada: Escolas do 1o Ciclo do

Ensino Básico, correspondente à 2a fase do programa, que se realizou em colaboração

com entidades promotoras, designadamente autarquias; Centros de Formação de

Professores.

No final de 2001 estavam ligadas à RCTS todas as universidades públicas, 9 univer-

sidades privadas, quase todos os institutos politécnicos, a maioria dos laboratórios

do Estado, todas as escolas do 5o ao 12o anos (cerca de 1750), todas as escolas do 1o

CEB (cerca de 8600), todos os centros de formação de professores, 312 bibliotecas,

32 museus, 133 associações e outras entidades, [57].

4.2.2 Projectos promotores da utilização das TIC no ensino

Em Portugal, a poĺıtica educativa é definida pelo Governo Central, no Continente,

e pelos Governos Regionais, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O Mi-

nistério da Educação é responsável pelo financiamento da Educação e existe igual-

mente um montante significativo de financiamento proporcionado pelo Programa de

Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), resultante de uma decisão

da Comissão Europeia em 1990 para financiar recursos, formação, inovação e mo-

dernização das infra-estruturas educativas. Nesta perspectiva, o potencial das TIC

é suscept́ıvel de servir os objectivos do sistema de ensino e formação, devendo deste

modo ser explorado, pelo contributo que pode fornecer para melhorar a qualidade

do ensino e ainda na preparação para a vida activa, através da generalização da
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utilização dos computadores e no acesso às redes electrónicas de informação pelos

alunos de todos os graus de ensino.

Em meados dos anos 1980 surgem em Portugal diversas propostas para a introdução

das TIC nos ensinos básico e secundário. Uma delas propõe-se criar uma estrutura

espećıfica dentro do Ministério da Educação; outras defendem a intervenção deter-

minante de instituições ligadas ao sector privado. O próprio Gabinete de Estudos

e Planeamento (GEP) do Ministério da Educação conduz na altura uma iniciativa,

o projecto DC/3 cujo objectivo é estudar o impacto das TIC no ensino básico. A

escolha assumida pelo Ministro da Educação, João de Deus Pinheiro, acabou por

recair no Projecto Meios Informáticos no Ensino, Racionalização, Valorização, Ac-

tualização (MINERVA), uma proposta que tinha por base um projecto-piloto envol-

vendo 14 escolas na região Centro, que resultou de um protocolo entre a Universidade

de Coimbra e a Secretaria de Estado das Telecomunicações. Tratou-se de uma opção

por uma via que deu às universidades um papel decisivo neste domı́nio, o que veio

a constituir, em termos internacionais, uma profunda originalidade da experiência

portuguesa, [59]. É assim que através do Despacho n. 206/ME/85 subscrito pelo

então Ministro João de Deus Pinheiro se realizou a criação oficial, a 31 de Outubro,

do Projecto MINERVA. Este projecto decorreu entre 1985 e 1994, ao mesmo tempo

que outros projectos similares eram lançados em quase todo o mundo e particular-

mente em alguns páıses europeus, tendo como objectivo promover a introdução das

TIC e contribuir para o desenvolvimento de experiências e das poĺıticas de TIC no

ensino não superior em Portugal, [59].

De facto, no ińıcio, o computador deveria desempenhar dois papéis principais: o

do ensino da Informática e o de servir como um instrumento tecnológico de apoio

ao processo de ensino/aprendizagem de várias disciplinas (fase piloto). O Projecto

MINERVA começou por ser o descobrir da informática como instrumento de apoio ao

processo de ensino/aprendizagem. Este objectivo foi progressivamente expandido e

diversificado, cobrindo todos os domı́nios em que a utilização de TIC constitúıssem

recursos para motivar alunos e promover a interdisciplinaridade e o trabalho de

equipa dentro e fora do curriculum formal, [60].



82 CAPÍTULO 4. AS TIC NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Os grandes objectivos do projecto MINERVA encontram-se indicados no Despa-

cho Ministerial 206/ME/85 que oficializa a inclusão do ensino das TIC nos planos

curriculares, o uso das TIC como meios auxiliares do ensino das outras disciplinas

escolares, e a formação de orientadores, formadores e professores. Incluem-se na

esfera de actuação do projecto todos os ńıveis de escolaridade, do pré-escolar ao 12o

ano, e valoriza-se a utilização curricular das TIC em todas as disciplinas (gerais e

vocacionais), em detrimento da criação de novas disciplinas espećıficas destinadas

ao ensino directo da informática e das suas aplicações, [59].

A ńıvel da coordenação o projecto MINERVA foi financiado pelo Ministério da

Educação sob a responsabilidade de uma comissão de coordenação nacional com-

posta por directores de departamentos ministeriais, um consultor cient́ıfico e um

coordenador executivo. Esta comissão era presidida pelo director do Gabinete de

Estudos e Planeamento do Ministério da Educação (GEP), o qual foi integrado no

Departamento de Programação e Gestão Financeira (DEPGEF) em 1993, [60].

O projecto MINERVA conheceu três peŕıodos fundamentais, que correspondem ba-

sicamente ao seu lançamento, expansão e encerramento.

No seio da gestão do Projecto Minerva surgiu o projecto Informática para a Vida

Activa (IVA) que funcionou durante dois anos lectivos (1990/91 e 1991/92), tendo

decorrido da reforma educativa e da introdução do 12o ano de escolaridade. Com

este projecto pretendia-se incentivar a valorização dos jovens, fornecendo-lhes um

complemento de formação actualizado e útil para a sua futura actividade profis-

sional. Um dos objectivos do projecto IVA passou pela criação e apetrechamento

de laboratórios de informática em escolas secundárias onde foi proporcionada uma

formação complementar aos professores que tinham de desenvolver programas es-

pećıficos para os alunos do 12o ano. Outro dos objectivos consistiu em dinamizar

acordos de cooperação entre as escolas e entidades locais para a realização de pro-

jectos informáticos. O projecto IVA envolveu 28 escolas secundárias de todo o páıs

e formou 300 professores e 6000 alunos, [61].

Muitos dos professores envolvidos no Projecto MINERVA participaram em progra-

mas para equipar escolas e formar professores. O projecto Formação de Professores

do Ensino Secundário em Tecnologias da Informação e Comunicação para a Vida
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Activa (FORJA), integrado num programa de Formação Cont́ınua de Professores

(FOCO), iniciou-se em 1993 e destinava-se a formar professores em TIC e a apetre-

char escolas com hardware e software. Abrangeu 60 escolas fornecendo postos de

trabalho e software utilitário e educativo, [62]. Com este projecto pretendeu-se que

em cada escola seleccionada contá-se com:

• A instalação de uma rede local;

• Uma sala de formação com dez postos de trabalho distribúıdos pelos labo-

ratórios de F́ısica, Qúımica e Biologia;

• Um posto de trabalho na biblioteca;

• Um posto de trabalho na secretaria, [61].

O programa FOCO (Programa de Formação Cont́ınua de Professores) foi implemen-

tado em 1992 e destinava-se a educadores de infância e professores dos ensinos básico

e secundário. Ocorre no contexto da introdução do Estatuto da Carreira Docente e

visa uma actualização (formação) dos professores como condição de progressão na

carreira. Muitas das acções de formação oferecidas integravam as TIC, bem como

os audiovisuais. Foram criados Centros de Formação de cobertura nacional e o

programa encontra-se ainda em vigor, [62].

Na sequência da avaliação do projecto MINERVA é proposto o programa das Tecno-

logias da Informação e Comunicação para a Educação (EDUTIC), o qual evoluiria

mais tarde para o Programa Nónio—Século XXI, após cerca de dois anos de ine-

xistência de qualquer coordenação significativa em matéria de TIC na educação, [61].

O programa EDUTIC surgiu na sequência da avaliação do projecto MINERVA e foi

lançado em Março de 1995. Dos seis subprogramas que o constitúıam, abrangendo a

produção de software educativo, a formação de professores, a criação de “centros de

excelência”, a cooperação internacional, a investigação e a edição via Internet, ape-

nas foram executadas algumas medidas (concurso de software educativo e assinatura

de protocolos com operadores de serviços de acesso à Internet), [62].

Assim, a 4 de Outubro de 1996, surge o Programa Nónio–Século XXI, criado pelo

Despacho n. 232/ME/96, do Ministro da Educação, tendo como finalidades a
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produção, aplicação e utilização generalizada das TIC no sistema educativo. A

criação do Programa Nónio—Século XXI constitui uma homenagem ao grande ma-

temático, geógrafo e pedagogo, que foi Pedro Nunes (1502-1578), um dos sábios

que mais contribuiu para a projecção e consolidação da empresa portuguesa dos

Descobrimentos e para a afirmação da cultura cient́ıfica, de que foi um dos mais bri-

lhantes percursores. O Programa Nónio—Século XXI destina-se assim à produção,

aplicação e utilização generalizada das TIC no sistema educativo, tendo em vista,

nomeadamente:

• A melhoria das condições em que funciona a escola e o sucesso do processo de

ensino/aprendizagem;

• A qualidade e a modernização da administração do sistema educativo;

• O desenvolvimento do mercado nacional de criação e edição de software para

educação com finalidades pedagógico/didácticos e de gestão;

• A contribuição do sistema educativo para o desenvolvimento de uma sociedade

de informação mais reflexiva e participada, [63].

Os objectivos espećıficos do Programa Nónio–Século XXI passavam por:

• Munir com equipamento multimédia as escolas dos ensinos básico e secundário

e acompanhar com formação adequada, inicial e cont́ınua, os respectivos do-

centes, visando a plena utilização e desenvolvimento do potencial instalado;

• Apoiar o desenvolvimento de projectos de escolas em parceria com instituições

especialmente vocacionadas para o efeito, promovendo a sua viabilidade e sus-

tentabilidade;

• Incentivar e apoiar a criação de software educativo e dinamizar o mercado de

edição;

• Promover a introdução e generalização no sistema das TIC resultantes das

dinâmicas referidas em objectivos anteriores, que permitam satisfazer as ne-

cessidades e garantam o desenvolvimento do sistema educativo;
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• Promover a disseminação e intercâmbio, nacional e internacional, de informação

sobre educação, através nomeadamente da ligação em rede e do apoio à re-

alização de congressos, simpósios, seminários e outras reuniões com carácter

cient́ıfico/pedagógico, [63].

O Programa Nónio—Século XXI, estava estruturado em quatro subprogramas:

• Subprograma I—Aplicação e Desenvolvimento das TIC no sistema educativo;

• Subprograma II—Formação em TIC;

• Subprograma III—Criação e Desenvolvimento de Software Educativo;

• Subprograma IV—Difusão de Informação e Cooperação Internacional, [63].

Em 1997 é publicado pela Unidade de Missão para a Sociedade da Informação e

pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia o Livro Verde para a Sociedade da In-

formação em Portugal, [64], encontrando-se áı os alicerces daquilo que hoje é de-

signado de “Plano Tecnológico”. Esta obra estruturante acabou por ficar ligada a

todas as medidas relacionadas com a introdução das TIC em todos os sectores da

nossa sociedade, em particular as relacionadas com a Escola no seu caṕıtulo 4, “A

Escola Informada: aprender na Sociedade da Informação”. É na sequência deste

documento, e das recomendações do Conselho Europeu que o Governo Português

entendeu passar a constituir como objectivo desejável para o ano 2000, que todas as

escolas do Primeiro Ciclo e Secundárias tivessem, pelo menos, um computador mul-

timédia por sala de aula, ligados a uma rede local e com acesso às redes telemáticas,

nacionais e internacionais. A Internet contribuiu fortemente para esta mudança de

mentalidade em relação ao computador, tendo-se alterado radicalmente. Com base

em protocolos estabelecidos com o já extinto Ministério da Ciência e da Tecnologia, a

FCCN dotou as instituições de ensino básico com um computador multimédia ligado

à Internet. Em 2002 o Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento, do

Ministério da Educação, publica finalmente as “Estratégias para a Acção—As TIC

na Educação”, [65].

Em Fevereiro de 2002 surge o programa Internet@EB1 para o Acompanhamento

da Utilização Educativa da Internet nas escolas públicas do 1o CEB do continente,
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em colaboração com a FCCN, as Escolas Superiores de Educação (ESE) e quatro

Universidades. Este programa consistiu na realização de acções de acompanhamento

pedagógico, efectuadas nas próprias escolas, por professores ou monitores daquelas

instituições de ensino superior. Para o efeito, foram celebrados protocolos com as

ESE e, nos distritos onde aquelas não existem, com as Universidades neles sediadas

(Aveiro, Braga, Évora e Vila Real), [57]. As ESE e as Universidades asseguram

quatro visitas de acompanhamento pedagógico, em dias não consecutivos, em cada

escola do respectivo distrito durante o ano lectivo. No decurso dessas visitas realizam

sessões de trabalho com os professores e alunos, de forma a dotá-los de capacidade

de produção da página Web da escola, bem como com as competências básicas em

TIC, exigidas no exame de validação dessas competências estabelecido no Decreto-

Lei n. 140/2001, de 24 de Abril (Diploma de Competências Básicas em Tecnologias

de Informação) designadamente os alunos que concluem o 1o CEB, [57].

4.2.3 Projectos promotores da utilização das TIC no ensino

desenvolvidos na UTAD

No âmbito do programa Cidades Digitais promovido pelo ex-Ministério da Ciência

e da Tecnologia (MCT), através do Programa Operacional para a Sociedade da In-

formação (POSI), depois denominado Programa Operacional para a Sociedade do

Conhecimento (POS Conhecimento), em 1999 surgiu em Portugal a primeira Região

Digital—O Serviço Cooperativo de Extensão em Trás-os-Montes e Alto Douro (SCE-

TAD). O SCETAD, mais tarde designado por Trás-os-Montes Digital, teve como

objectivo principal colocar as TIC ao serviço do desenvolvimento regional, possibi-

litando uma melhoria na qualidade de vida, através da criação e disponibilização

de um conjunto de competências, informações e serviços locais, [66]. A criação do

projecto Trás-os-Montes Digital/SCETAD seguiu duas linhas orientadoras:

• A emergência da Sociedade de Informação em Portugal;

• A missão da UTAD como instrumento de desenvolvimento da Região de Trás-

os-Montes e Alto Douro.
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Como referiu o Ministro da Ciência e Tecnologia, Professor Mariano Gago, no seu

discurso a 10 de Fevereiro de 1998 em Aveiro, “A aplicação de forma integrada de

serviços digitais pode, se conduzida com o objectivo da melhoria da qualidade de

vida de todos os cidadãos, ser decisiva para o futuro de muitas cidades. A utilização

de tecnologias digitais de informação e de telecomunicação para a melhoria dos

cuidados de saúde, a efectiva redução da burocracia administrativa, a capacidade de

geração de trabalho qualificado e de tele-trabalho, a simplificação e transparência dos

processos de decisão, a qualidade e diversidade da informação recebida ou tratada,

a abertura e reconhecimento dos processos de educação e de formação profissional,

a generalização segura do comércio electrónico, a oferta de novos modos de lazer,

o apoio a cidadãos com necessidades especiais, entre muitas outras dimensões, são

elementos constitutivos do modelo da Cidade Digital”, [66].

Entre os vários sub-projectos propostos no âmbito do projecto SCETAD surgiu um

que se direccionava para o apoio às escolas—Apoio às Escolas do 1o Ciclo (AEP). Foi

no âmbito deste sub-projecto que se ligaram as primeiras 72 escolas do 1o CEB da

região de TMAD à Internet. A primeira fase deste sub-projecto consistiu em colocar

em cada uma das escolas um computador multimédia e um acesso à Rede Digital

com Integração de Serviços (RDIS), da responsabilidade da FCCN. Na segunda fase

deste projecto, denominado Trás-os-Montes Digital/SCETAD—Apoio às Escolas

(AE), foram abrangidas 1137 escolas do 1o CEB, aproximadamente 1700 professores

e cerca de 13000 alunos da região de TMAD, [67]. Como facilmente se depreende

do nome, este projecto pretendeu promover a familiarização da comunidade escolar

com as novas tecnologias, tendo por objectivos principais:

• Evitar a Info-exclusão;

• Aproximar os professores/alunos através do intercâmbio de escolas;

• Motivar professores/alunos para a utilização das Tecnologias de Informação e

Comunicação;

• Promover a adesão e utilização da Internet na comunidade de Trás-os-Montes

e Alto Douro;
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• Quebrar barreiras de espaço e de tempo, ligando as escolas do 1o Ciclo do

Ensino Básico do interior ao mundo que as rodeia;

• Sensibilizar e formar os professores das cerca de oitocentas escolas dos mu-

nićıpios aderentes, realizando para o efeito acções de sensibilização, dina-

mização, promoção e formação.

O seu público-alvo foram:

• Os professores e alunos das Escolas do 1o CEB;

• Os professores e alunos das Escolas do Ensino Básico Mediatizado;

• As escolas do 2o e 3o CEB e Escolas Secundárias;

• A comunidade escolar da região de Trás-os-Montes e Alto Douro;

• A comunidade em geral da região de Trás-os-Montes e Alto Douro.

No ano de 2002 o anterior MCT contactou as catorze ESE, instituições que formam

os professores do 1o CEB, e quatro Universidades responsáveis pela formação de

professores do 1o CEB, sendo uma destas a UTAD. Surgiu assim o projecto Acom-

panhamento da Utilização Educativa da Internet pelos Professores e Alunos das

Escolas Públicas do 1o CEB (UEI) que veio complementar e alargar as acções em

curso do projecto Trás-os-Montes Digital/SCETAD—Apoio às Escolas, no Distrito

de Vila Real, [67]; este projecto surgiu na sequência do protocolo celebrado entre a

Fundação para a Computação Cient́ıfica Nacional e a UTAD, e assinado em Janeiro

de 2005, sendo designado pela entidade promotora (FCCN) por Internet@EB1. O

projecto UEI teve como objectivos:

• Levar a cabo acções de acompanhamento sobre a utilização educativa da In-

ternet junto dos professores e alunos das escolas do 1o CEB;

• A realização de pelo menos três visitas a cada escola;

• Desenvolvimento e manutenção um centro de recursos de apoio pedagógico na

Web;
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• Realização de acções de sensibilização para professores do 1o CEB, organizando

pelo menos duas sessões colectivas para os professores.

Como objectivos espećıficos salientam-se a promoção de projectos educativos entre

as escolas do Distrito de Vila Real e a sensibilização dos professores e alunos para

a obtenção do Diploma de Competências Básicas nas Tecnologias de Informação

(DCB). Este DCB insere-se na poĺıtica nacional de massificação do acesso às tec-

nologias da Sociedade de Informação. Através da obtenção deste DCB pretende-se

reconhecer um conjunto de competências básicas já adquiridas, nomeadamente, tra-

tamento de texto, navegação na Internet e utilização do correio electrónico, [67].

Este projecto teve quatro fases durante o seu desenvolvimento. Na sua quarta fase

de desenvolvimento, que surgiu na sequência do protocolo assinado entre o Ministério

da Educação e a UTAD, este passou a ser designado pela entidade promotora por

CBTIC@EB1.

Paralelamente, e à semelhança do que aconteceu na primeira fase do projecto UEI,

decorreram actividades no âmbito do projecto Formação e Certificação em Com-

petência Básicas (FCB). Este projecto foi aprovado em Janeiro de 2004, pelo Pro-

grama Operacional Sociedade da Informação (POSI), no âmbito da Medida 1.1.—

Competências Básicas, tendo por objectivos “proporcionar formação básica ade-

quada em informática para uma população constitúıda por directores, técnicos e

funcionários administrativos, funcionários de diversas instituições, alunos de esco-

las básicas, secundárias, universidades e de enfermagem, desempregados, reclusos,

e população em geral, de forma a poderem beneficiar das novas tecnologias da in-

formação e comunicação dispońıveis actualmente, bem como conferir aos formandos

desta acção e outros que possuam já conhecimentos básicos nesta área, uma certi-

ficação espećıfica de conhecimentos básicos de informática, valor fundamental para

os objectivos nacionais de uma nova Sociedade da Informação que se quer imple-

mentar”, [68, 69].

O projecto Formação Avançada em TIC (FATIC), surgiu no âmbito do Eixo Prio-

ritário II—Portugal Digital Eixo, Medida 2.4—Acções Integradas de Formação do

Programa Operacional Sociedade do Conhecimento (POS Conhecimento), o qual
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aprovou a candidatura da UTAD em Setembro de 2007. Este projecto foi “uma con-

sequência natural da execução do Projecto Campus Virtual promovido pela UTAD

nos últimos anos onde se tinha tornado percept́ıvel que as novas metodologias de

trabalho e aprendizagem associadas ao desenvolvimento tecnológico das ferramentas

de colaboração e produtividade implementadas teriam de ser colmatadas com uma

componente de formação que permitissem de forma alargada fazer evoluir alunos,

professores e funcionários, de uma forma consistente, na utilização optimizada das

ferramentas disponibilizadas”, [70].

4.3 Utilização do computador e da Internet na

escola

Tal como notado por Selwyn [71] “a escola primária, agora mais do que que nunca,

possui um papel importante em assegurar que tantas crianças quanto posśıvel usam

as TIC de uma forma sustentada, equitativa e com significado” e “os professores

devem envidar esforços para construir verdadeiras e significativas oportunidades para

as crianças utilizarem os computadores e, por conseguinte, estimular uma vontade

continuada do seu uso”.

Os computadores actualmente fazem parte do ambiente que rodeia uma criança,

[71]. Tanto as escolas como as casas foram rapidamente transformadas em locais

ligados à cultura multimédia global, integrando uma grande variedade de informação

audiovisual e de ferramentas e sistemas de telecomunicações que se espera que os

estudantes usem, tanto no seu ambiente interpessoal como educacional. De acordo

com Rogers [72] as pessoas que são inovativas e rápidas a adoptar novas tecnologias

são geralmente mais novas, com melhor ńıvel de educação e provenientes de estratos

sócio-económicos mais elevados.

Estudos recentes sugerem que não existem diferenças nas taxas de acesso à Internet

entre géneros sexuais, que a diferença entre grupos étnicos também está a diminuir

e que os estudantes de zonas rurais podem ter menos acesso às TIC devido a um

conjunto diversificado de factores, incluindo os económicos e falta de interesse tec-

nológico por parte dos pais. Contudo, é mais provável que os estudantes cujos pais
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possuem ocupações mais prestigiantes e maior ńıvel educativo tenham acesso tanto

a computadores como à Internet em casa, [73].

Um número significativo de pais e de professores acredita que os computadores são

muito importantes na educação de crianças e no seu posterior sucesso, vendo os

alunos que não possuem computador e Internet em casa como desfavorecidos, [74].

A experiência com computadores enquanto criança há muito que é argumentada

como crucial no desenvolvimento de atitudes positivas para o uso de TIC durante a

vida adulta, [75].

Por outro lado, um maior uso da Internet traz consigo preocupações relacionados

com posśıveis efeitos negativos na interacção social das crianças, [76–78]. Incluem-se

aqui os riscos de exposição à pornografia, estranhos (perigosos) e outro material não

aconselhável dispońıvel online, [79], falta de horas de sono, aumento da obesidade e

consequências no trabalho de casa das crianças, [80, 81]. De acordo com um estudo

conduzido pela Grupo de Pesquisa da União Europeia (European Opinion Research

Group—EEIG), [82], relativo aos conteúdos nocivos na Internet, um número signi-

ficativo de pais (32%) parece não estar alertado para estes riscos. Não é posśıvel

(ou mesmo desejável) que os pais estejam com os seus filhos constantemente, nem a

casa é o único ponto de acesso às TIC.

Associado a isto existe a forte convicção por parte dos pais de que a interactividade

tecnológica é uma forma alternativa de comunicação humana, [83]. Na prática, pa-

rece que a interactividade tecnológica com crianças pode causar problemas aos pais,

uma vez que estes podem não se sentir suficientemente confiantes para ajudar os

seus filhos nas suas actividades digitais, especialmente quanto estas se relacionam

com trabalho de casa, [84]. Alguns investigadores também esperam que os pais aju-

dem mais do que as mães, uma vez que os pais possuem geralmente mais experiência

com tecnologia e computadores, [85, 86]. É interessante notar o facto da utilização

da Internet para fins educativos (como para preparar trabalho de casa, desenvolver

capacidades na Internet, e download de software) estar não só relacionado com a

quantidade de tempo que os pais e as crianças gastam juntos, mas também com o

quanto as crianças se sentem próximas dos pais, [87].

Como é amplamente reconhecido, usando o computador o aluno tem a possibilidade
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de terminar o texto ou outra actividade que está a executar numa outra altura,

se por acaso se viu privado de o fazer por qualquer motivo. Pode gravá-lo, revê-

lo ou mesmo alterá-lo se tiver necessidade de o fazer, aperfeiçoar algumas ideias,

melhorando o que já estava feito anteriormente.

De uma forma mais sistematizada e resumida, quando as crianças utilizam compu-

tadores, de uma forma geral, nota-se que:

• Escrevem com mais prazer;

• Ficam mais comunicativos e por isso mais sociáveis;

• Tornam-se mais criativos, autónomos e desinibidos, confiantes e activos;

• Possibilita às crianças com Paralisia Cerebral o desenvolvimento da sensibili-

dade táctil e a coordenação motora ao tocar/ carregar nas teclas (usando o

teclado);

• Aumenta a autoconfiança, pois à medida que vai dominando o computador

(teclado, rato, etc.) descobre as suas potencialidades (o que dá para fazer com

ele), e podem ir ao mesmo tempo observando o resultado do seu trabalho. A

sua tarefa (ficha ou texto) fica com maior qualidade e melhor aspecto;

• Existe uma maior entreajuda, pois os que têm menos dificuldades, prestam

aux́ılio e apoiam os colegas que revelam mais dificuldades.

4.3.1 Aprendizagem através de exerćıcios e jogos

As práticas educativas mais eficazes devem explorar os caminhos em que as pessoas

são especialmente dotadas na escolha de certos tipos de informação e padrões causais.

Demasiadas vezes, as aproximações educativas adoptaram o modelo de déficite no

qual é assumido que as crianças entram na escola com conjuntos de concepções

erradas que têm de ser reescritas e corrigidas. Um objectivo primário da educação

deve ser o de gerar ideias explicativas com o ńıvel de detalhe adequado. Mas, este

não é um desafio fácil de alcançar. São necessárias várias coisas: conhecimento

do que os estudantes sabem; conhecimento do que eles podem saber depois de um
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peŕıodo razoável de instrução; e conhecimento do tipo de “novo saber” que melhor

fará a expansão da sua compreensão do mundo, tornando-os mais eficazes nas suas

decisões e mais efectivos nas suas acções em contextos relevantes.

Tal como notado por Keil [88] “as crianças adquirem a maior parte dos seus co-

nhecimentos em segunda-mão, através de outros” e a maior parte do conhecimento

“ocorre em contextos não-escolares, tais como televisão, museus, brinquedos e outros

artefactos, a Internet, ou mesmo em jogos e actividades como o xadrez, cozinhar,

ou gerir uma venda de limonada”.

Tanto professores como investigadores concordam que é através do uso de exerćıcios

e jogos que o processo de aprendizagem se torna efectivo, independentemente do mo-

delo ou filosofia usados. Por exemplo, os defensores da teoria sociocultural reclamam

que a aprendizagem é primeiramente um processo social mediado pelas interacções

usando ferramentas, [89, 90]. De acordo com Vygotsky, a mediação ocorre através do

uso de ferramentas “semióticas” e “materiais”. As ferramentas semióticas incluem

śımbolos, sinais, e linguagem oral. As canetas, esponjas, e, em particular as redes de

computadores (sendo a Internet um caso particular) incluem-se nas ferramentas ma-

teriais. Estas ferramentas não funcionam apenas como facilitadoras do conjunto de

actividades que podem ser desenvolvidas, mas fundamentalmente moldam e definem

o tipo de actividades que podem ser desenvolvidas, [90]. Seymour Papert, disćıpulo

de Jean Piaget, propôs a utilização de ferramentas, particularmente o computador

(uma ferramenta educativa mágica), para a ajuda no processo de construção do

conhecimento (dando origem à teoria construcionista), adaptando os prinćıpios do

construtivismo cognitivo do seu mestre de forma a obter uma melhor utilização da

tecnologia, [91].

4.3.2 O caso da matemática

Tornar-se competente em matemática pode ser concebido como aquisição de uma

disposição matemática (veja-se, por exemplo, [92, 93]).

A forma dominante de ensino tem sido baseada na aprendizagem “ditada pelo pro-

fessor” ou aprendizagem guiada: “o professor toma todas as decisões relevantes e o

disćıpulo pode e deve segui-las. Ele decide sobre os objectivos da aprendizagem, as
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estratégias de aprendizagem, o modo de avaliar os resultados e ele trata do feedback,

júızos, e recompensas”, [94]. Neste sentido, Simons [94] distingue ainda outras duas

formas de aprendizagem: experimental e em aprendizagem de acção.

Para facilitar e apoiar os alunos na aquisição gradual e progressiva da competência

matemática adaptável, são necessárias novas práticas e as culturas na sala de aula.

Estas práticas e as culturas devem criar as condições para uma transição substan-

cial da aprendizagem guiada na direcção tanto da aprendizagem baseada na experi-

mentação como na acção, devendo resultar no uso equilibrado e integrado dos três

modos de aprender: construtivo, auto-regulado, e contextual ou situado, [95].

A visão construtivista da aprendizagem tornou-se a base comum entre os psicólogos

educativos (ver, por exemplo, [94, 96, 97]). O construtivismo implica que a apren-

dizagem construtiva é auto-regulada. De acordo com Zimmerman [98], a auto-

regulação “refere-se ao grau de participação activa dos indiv́ıduos no seu processo

de aprendizagem, envolvendo as componente meta-cognitiva, motivacional, e com-

portamental”. Segundo De Corte [95] “o processo de aprendizagem construtivo e

auto-regulado deve preferencialmente acontecer e ser estudado em contexto” e por-

que a aprendizagem é colaborativa, os esforços de aprendizagem são distribúıdos

pelo estudante individualmente, pelos seus parceiros no ambiente de aprendizagem,

e pelos recursos (tecnológicos) e instrumentos dispońıveis, [99].

A literatura dispońıvel fornece evidência substancial que apoia os efeitos positivos

da aprendizagem colaborativa, [99–101]; isto não significa que os estudantes deixem

de tentar alcançar e desenvolver novo conhecimento individualmente.

Tal como afirmado por De Corte, [102], “começando tanto quanto posśıvel por tare-

fas e problemas que sejam significativos e desafiantes para os estudantes, os ambi-

entes de aprendizagem devem iniciar processos de aprendizagem construtivos, soci-

almente apoiados, que melhorem as capacidades de regulação automática cognitivas

e em consciência dos estudantes”. É esperado que os estudantes sejam capazes de

usar o conhecimento adquirido e capacidades para resolver situações relacionadas

com matemática e problemas na vida diária, algo que Bransford [103, 104] chama a

preparação para aprendizagem futura.



5
Competências, desempenho e

critérios para selecção de

actividades

5.1 Competências e desempenho

Segundo o Ministério da Educação, [105], o conjunto de competências a adquirir

durante o Ensino Básico assenta no seguinte conjunto de valores e de prinćıpios:

• A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social;

• A participação na vida ćıvica de forma livre, responsável, solidária e cŕıtica;

• O respeito e a valorização da diversidade dos indiv́ıduos e dos grupos quanto

às suas pertenças e opções;

• A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão;

• O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo;

• O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo traba-

lho e pelo estudo;

• A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e pre-

servação do património natural e cultural;

• A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos prinćıpios éticos

que regulam o relacionamento com o saber e com os outros.

95
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Com base nestes valores e prinćıpios enumera as competências gerais que o aluno

deve adquirir no final da educação básica. O Ensino Básico tem como objectivo

fundamental assegurar uma formação de base a todos, constitúıda pelos saberes

e competências estruturantes, ligadas ao ser, ao saber, ao pensar, ao fazer e ao

aprender a viver juntos. A saber, à sáıda da educação básica o aluno deverá ser

capaz de:

a) Mobilizar saberes culturais, cient́ıficos e tecnológicos para compreender a rea-

lidade e para abordar situações e problemas do quotidiano;

b) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, ci-

ent́ıfico e tecnológico para se expressar;

c) Usar correctamente a ĺıngua portuguesa para comunicar de forma adequada e

para estruturar pensamento próprio;

d) Usar ĺınguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quo-

tidiano e para apropriação de informação;

e) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequa-

das a objectivos visados;

f) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conheci-

mento mobilizável;

g) Adoptar estratégias adequadas a resolução de problemas e a tomada de de-

cisões;

h) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa;

i) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns;

j) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal

e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida.

Como certamente todos concordaremos, o desenvolvimento destas competências

pressupõe que todas as áreas curriculares actuem em convergência, tornando-se ne-

cessário que a sua operacionalização assuma um carácter transversal. O Ministério
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da Educação deixa espaço para que as diferentes áreas curriculares e os seus docentes

possam explicitar o modo como esta operacionalização transversal se concretiza e se

desenvolve em cada campo espećıfico do saber e para cada contexto de aprendizagem

do aluno.

No caso concreto da Matemática, no final do ensino básico o aluno deve ter adquirido,

globalmente, as seguintes competências gerais:

• A predisposição para raciocinar matematicamente, isto é, para explorar si-

tuações problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar conjecturas, for-

mular generalizações, pensar de maneira lógica;

• O gosto e a confiança pessoal em realizar actividades intelectuais que envolvem

racioćınio matemático e a concepção de que a validade de uma afirmação está

relacionada com a consistência da argumentação lógica, e não com alguma

autoridade exterior;

• A aptidão para discutir com outros e comunicar descobertas e ideias ma-

temáticas através do uso de uma linguagem, escrita e oral, não amb́ıgua e

adequada à situação;

• A compreensão das noções de conjectura, teorema e demonstração, assim como

das consequências do uso de diferentes definições;

• A predisposição para procurar entender a estrutura de um problema e a ap-

tidão para desenvolver processos de resolução, assim como para analisar os

erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas;

• A aptidão para decidir sobre a razoabilidade de um resultado e de usar, con-

soante os casos, o cálculo mental, os algoritmos de papel e lápis ou os instru-

mentos tecnológicos;

• A tendência para procurar ver e apreciar a estrutura abstracta que está pre-

sente numa situação, seja ela relativa a problemas do dia-a-dia, à natureza ou

à arte, envolva ela elementos numéricos, geométricos ou ambos;
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• A tendência para usar a matemática, em combinação com outros saberes, na

compreensão de situações da realidade, bem como o sentido cŕıtico relativa-

mente à utilização procedimentos e resultados matemáticos.

Em nosso entender, a concretização de todas as competências acima indicadas, tanto

as gerais como as da matemática, passa pelas sugestões deixadas pelo próprio Mi-

nistério da Educação, [106]. Note-se a menção explicita à possibilidade de uti-

lização de TIC durante o desenvolvimento, e consequente implementação, destas

competências gerais. Convém aqui salientar que já em 2001, o Decreto-Lei n.

241/2001, de 30 de Agosto, [107], estabelecia a obrigatoriedade de Educadores de

Infância e Professores do 1o CEB possúırem conhecimentos na área da informática

e das TIC.

Na tabela 5.1 apresentamos as competências gerais a par dos ńıveis de desempenho

espectáveis para o 1o ano do 1o CEB. Referimo-nos aqui apenas às competências

gerais e ńıveis de desempenho do primeiro ano, uma vez que os alunos objecto de

estudo deste trabalho estão a trabalhar noções que fazem parte do programa do

1o ano de escolaridade, embora uma aluna esteja matricula no terceiro ano e a

outra no sexto, como anteriormente referido. No apêndice A apresentamos tabelas

equivalentes para os 2o
, 3o e 4o anos do 1o CEB.

De acordo com o novo “Programa de Matemática do Ensino Básico”, [108], o ensino

da Matemática nos três ciclos da escolaridade básica deve ter em vista os seguintes

objectivos gerais:

a) Os alunos devem conhecer os factos e procedimentos básicos da Matemática.

Isto é, devem ser capazes de:

• ter presente e usar adequadamente as convenções matemáticas, incluindo

a terminologia e as notações;

• efectuar procedimentos e algoritmos de cálculo rotineiros;

• reconhecer as figuras geométricas básicas;

• efectuar medições e realizar construções geométricas com um grau de

precisão adequado;
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Tabela 5.1 – Competências gerais e ńıveis de desempenho espectáveis para o 1o ano do 1o

CEB, na área de Matemática.
Competências gerais Nı́veis de desempenho

Números e Cálculo

—A compreensão do sistema de nume- —Quantificar agrupamentos.
ração de posição e do modo como este —Descobrir progressivamente os números (tendo em conta as
se relaciona com os algoritmos das possibilidades e ritmos individuais dos alunos).
quatro operações. —Ler e escrever números.
—O reconhecimento dos números —Efectuar contagens.
inteiros e decimais e de formas —Estabelecer relações de ordem entre números e utilizar a respectiva
diferentes de os representar e relacionar, simbologia >, <, =.
bem como a aptidão para usar as —Ler e escrever os números por ordem crescente e decrescente.
propriedades das operações em —Calcular somas e diferenças.
situações concretas, em especial quando —Compor e decompor números em somas e diferenças.
aquelas facilitam a realização de —Utilizar os sinais “+”e “−” na representação de somas e diferenças.
cálculos. —Praticar o cálculo mental com números pequenos.

—Realizar manipulações que apelem à apreensão da noção de in-
variância da quantidade.
—Ordenar números.
—Colocar os números numa recta graduada e orientada.
—Efectuar contagens 2 a 2, 3 a 3, etc..

Geometria (Espaço e Forma/Grandezas e Medidas)

Espaço e Forma
—O reconhecimento de formas geomé- —Manipular objectos.
tricas simples, bem como a aptidão —Reconhecer o interior, o exterior de um domı́nio.
para descrever figuras geométricas e —Conhecer e utilizar o vocabulário: em cima, atrás, à frente, entre,
para completar e inventar padrões. dentro, fora, à esquerda, à direita,etc..
—A aptidão para realizar construções —Comparar objectos segundo algumas das suas propriedades.
geométricas simples, assim como para —Transformar e cortar objectos de materiais moldáveis.
identificar propriedades de figuras —Fazer e desfazer construções com objectos (tubos, caixas, bolas,
geométricas. tacos, paus, etc.).
—A compreensão do processo de —Reconhecer superf́ıcies planas e não planas.
medição e a aptidão para fazer —Reconhecer e nomear figuras planas: quadrado, rectângulo,
medições e estimativas em situações triângulo e ćırculo.
diversas do quotidiano utilizando —Fazer composições com figuras geométricas.
instrumentos apropriados. —Desenhar em papel quadriculado.

—Reconhecer figuras geométricas em diversas posições.
—Construir figuras simétricas através de dobragens e recortes.
—Deslocar-se segundo algumas regras.
—Traçar itinerários.
Grandezas e Medidas
—Estabelecer relações de grandeza entre objectos.
—Conhecer e utilizar o vocabulário corrente, utilizando nestas relações
(alto/baixo, comprido/curto, largo/estreito, pesado/leve, etc.).
—Fazer experiências que conduzam à noção de invariância do compri-
mento, da capacidade/volume e da massa.
—Ordenar objectos segundo o comprimento, a capacidade e a massa.
—Efectuar medições comunidades de medida, de escolha livre.
—Estabelecer relações entre factos e acções que levem à distinção de
noções temporais.
—Relacionar dia/semana.
—Reconhecer o carácter ćıclico de alguns fenómenos e actividades.
—Conhecer moedas e notas do sistema monetário.
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ACTIVIDADES

• usar instrumentos matemáticos tais como réguas, esquadros, compassos,

transferidores, e também calculadoras e computadores.

b) Os alunos devem desenvolver uma compreensão da Matemática. Isto é, devem

ser capazes de:

• entender o significado dos conceitos, relacionando-os com outros conceitos

matemáticos e não matemáticos;

• perceber a razão de ser dos algoritmos e procedimentos de rotina;

• reconhecer regularidades e compreender relações;

• acompanhar e analisar um racioćınio ou estratégia matemática.

c) Os alunos devem ser capazes de lidar com ideias matemáticas em diversas

representações. Isto é, devem ser capazes de:

• ler e interpretar representações simbólicas, pictóricas, tabelas e gráficos,

e apresentar adequadamente informação em qualquer destas formas de

representação;

• traduzir informação apresentada numa forma de representação para ou-

tra, em particular traduzir para termos matemáticos informação apresen-

tada em linguagem natural;

• elaborar e usar representações para registar, organizar e comunicar ideias

matemáticas;

• usar representações para modelar, interpretar e analisar situações ma-

temáticas e não matemáticas, incluindo fenómenos naturais ou sociais.

d) Os alunos devem ser capazes de comunicar as suas ideias e interpretar as ideias

dos outros, organizando e clarificando o seu pensamento matemático. Isto é,

devem ser capazes de:

• interpretar enunciados matemáticos formulados oralmente e por escrito;

• usar a linguagem matemática para expressar as ideias matemáticas com

precisão;
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• descrever e explicar, oralmente e por escrito, as estratégias e procedimen-

tos matemáticos que utilizam e os resultados a que chegam;

• argumentar e discutir as argumentações de outros.

e) Os alunos devem ser capazes de raciocinar matematicamente usando os con-

ceitos, representações e procedimentos matemáticos. Isto é, devem ser capazes

de:

• seleccionar e usar fórmulas e métodos matemáticos para processar in-

formação;

• reconhecer e apresentar generalizações matemáticas e exemplos e contra-

exemplos de uma afirmação;

• justificar os racioćınios que elaboram e as conclusões a que chegam;

• compreender o que constitui uma justificação e uma demonstração em

Matemática e usar vários tipos de racioćınio e formas de demonstração;

• desenvolver e discutir argumentos matemáticos;

• formular e investigar conjecturas matemáticas.

f) Os alunos devem ser capazes de resolver problemas. Isto é, devem ser capazes

de:

• compreender problemas em contextos matemáticos e não matemáticos e

de os resolver utilizando estratégias apropriadas;

• apreciar a plausibilidade dos resultados obtidos e a adequação ao contexto

das soluções a que chegam;

• monitorizar o seu trabalho e reflectir sobre a adequação das suas es-

tratégias, reconhecendo situações em que podem ser utilizadas estratégias

diferentes;

• formular problemas.

g) Os alunos devem ser capazes de estabelecer conexões entre diferentes conceitos

e relações matemáticas e também entre estes e situações não matemáticas. Isto

é, devem ser capazes de:



102
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• identificar e usar conexões entre ideias matemáticas;

• compreender como as ideias matemáticas se inter-relacionam, consti-

tuindo um todo;

• reconhecer e aplicar ideias matemáticas em contextos não matemáticos,

construindo modelos matemáticos simples.

h) Os alunos devem ser capazes de fazer construções Matemáticas de modo autónomo.

Isto é, devem ser capazes de:

• organizar informação por eles recolhida;

• identificar por si próprios questões e problemas em contextos variados e

de os resolver autonomamente;

• explorar regularidades e formular e investigar conjecturas matemáticas.

i) Os alunos devem ser capazes de apreciar a Matemática. Isto é, devem ser

capazes de:

• reconhecer a importância da Matemática em outras disciplinas escolares

e na vida diária;

• predispor-se a usar ideias e métodos matemáticos em situações do seu

quotidiano e aplicá-las com sucesso;

• partilhar as suas experiências matemáticas;

• reconhecer a beleza das formas, regularidades e estruturas matemáticas;

• mostrar conhecimento da História da Matemática e ter apreço pelo seu

contributo para a cultura e para o desenvolvimento da sociedade contem-

porânea.

5.2 Critérios para selecção de actividades

Os critérios apresentados nesta secção são os descritos por Zabalza em [1]. A selecção

de actividades para o desenvolvimento curricular é fundamental, sendo para muitos
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autores uma das mais importantes, onde se faz referência às diferentes estratégias

operativas do professor e consequente enquadramento teórico.

Concordamos com Zabalza [1] quando refere que “qualquer actividade pode ser

analisada na perspectiva da sua validez (congruência relativamente aos objectivos, se

se consegue com ela o pretendido), significação (se realmente é relevante a actividade

em si mesma, se merece a pena fazer-se o que ela implica) e funcionalidade (se é

realizável na perspectiva da situação ou das condições em que deve ser realizada e

compat́ıvel com as restantes componentes do processo didáctico)”.

O modelo instrutivo constitui outro dos factores a ter em linha de conta no de-

senvolvimento das tarefas, sendo fundamental distinguir-se entre uma perspectiva

“holodinâmica”, “experiencial” e “tecnológica”; a tarefa ou actividade adquire sen-

tido diferente, de acordo com o modelo ou perspectiva que se utilize, e isso faz com

que a sua planificação também deva fazer-se de forma diferente. Contudo, e tal

como referido anteriormente no caṕıtulo 4, secção 4.3.1, tanto professores como in-

vestigadores concordam que é através do uso de exerćıcios e jogos que o processo de

aprendizagem se torna efectivo, independentemente do modelo ou filosofia usados.

No modelo tecnológico deve começar-se por uma análise de tarefas, sendo aqui iden-

tificados os pré-requisitos lógicos e operativos das diversas componentes da tarefa,

até incluir a totalidade da mesma. Decompõe-se a actividade nas subdestrezas ne-

cessárias para a realizar. Se o aluno não for capaz de realizar adequadamente todas

as fases da actividade, isso pode ser devido ao facto deste não possuir ainda as sub-

destrezas prévias ou de as integrar ou aplicar a essa situação espećıfica de forma

adequada. Nesta situação, o professor deve contemplar a instrução do aluno nesses

pré-requisitos, resolvendo essas lacunas, descendo para o efeito, tanto quanto seja

necessário, na hierarquia das aprendizagens até chegar às mais fundamentais (por

exemplo, ensinando a pegar adequadamente o lápis entre os dedos numa actividade

de desenho avançada).

Na perspectiva do modelo de descoberta ou de aprendizagem significativa oferece-se

ao aluno um problema ou uma situação para que ele a resolva ou analise autonoma-

mente e com a ajuda do material dispońıvel: “(...) o conteúdo principal do que vai

ser aprendido não é fornecido, devendo ser descoberto pelo aluno antes que possa
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ACTIVIDADES

incorporar na sua estrutura cognitiva o aspecto significativo da tarefa. Por outras

palavras, a tarefa distintiva e prévia consiste em descobrir alguma coisa” (Ausubel,

citado em [1]). O mesmo se pode dizer de outros modelos, como os cognitivos (por

exemplo, Piaget, D’Hainaut, etc.), ou os fenomenológico-humanistas (por exemplo,

Rogers, Maslow, etc.).

A principal caracteŕıstica das actividades didácticas é a de constitúırem condutas

que se produzem num contexto controlado. Contudo é muito interessante notar que

“o professor não planifica realmente a actividade, planificando, isso sim, o contexto,

o marco em que essa actividade ocorrerá”, Yinger (citado em [1]). Isto quer dizer que

se tende mais a descrever as condições e os limites das actividades do que as próprias

actividades. Para Kounin (citado em [1]), por exemplo, as actividades didácticas

têm quatro caracteŕısticas:

a) limites temporais e espaciais definidos;

b) um meio f́ısico e recursos a serem usados (livros, lápis, computador, etc.);

c) um modelo ou padrão pré-definido da conduta a realizar;

d) interacção entre as componentes f́ısicas do contexto e dos padrões de conduta

estabelecidos.

Por seu lado, a professora Lodini (citado em [1]) utiliza o conceito de estratégias

operativas, onde inclui a forma de actividade desenvolvida (por exemplo, lições,

leituras, conversação, etc.), que tanto o professor como os alunos devem realizar,

distinguindo obviamente o que cada um deles deve fazer, as formas de organização

do trabalho (por exemplo, individual, pequenos grupos, toda a turma, etc.), os

espaços (por exemplo, dentro da sala, fora da sala, fora da escola, etc.), os materiais

e os recursos necessários. Nesta perspectiva as actividades devem ser encaradas no

sentido hoĺıstico e não molecularmente.

Já Yinger (citado em [1]) distingue as seguintes componentes numa actividade

didáctica:

a) Localização: refere-se ao lugar f́ısico em que a actividade deve realizar-se (fun-

damentalmente se a sala estiver dividida em zonas funcionais);
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b) Estrutura e sequência: refere-se às fases e componentes das acções particulares

que têm lugar na actividade. Por exemplo, uma actividade pode pressupor

movimentar os alunos dos seus lugares para os aproximar do globo terrestre

(preparação) e áı lhes explicar algo a fim de que tomem notas (lição), voltando

de novo aos seus lugares (recolhimento);

c) Duração: quantidade de tempo dedicado a uma actividade;

d) Participantes: aqueles que vão participar da actividade e como (grupos e seu

tamanho, etc.);

e) Condutas aceitáveis dos sujeitos: ou condições de ordem, actuação, etc., que

o professor assinala como permitidas e/ou apropriadas para poder levar em

diante a actividade (liberdade de movimento, ńıvel de voz, etc.);

f) Acções instrutivas: conjunto de etapas ou passos que o professor dá para

levar a cabo a actividade. Por exemplo, instruções, apresentar a tarefa, dar

informação, assinalar pistas de realização, proporcionar feedback, etc.;

g) Conteúdos e materiais: aquilo de que trata a actividade (conteúdo) e os meios

utilizados para a desenvolver. As decisões referidas a conteúdos e materiais

foram as que, com mais frequência, Yinger observou.

As decisões do professor devem pois incidir na indicação das condutas ou acções

a realizar, bem como na determinação do contexto da sua realização. Para isto

não existem receitas fixas, na medida em que as actividades posśıveis são infinitas

e responderão precisamente aos diversos marcos contextuais. Como é sabido, os

próprios “Programas Oficiais”, bem como alguns livros especializados em áreas ou

disciplinas concretas, sugerem uma infinidade de actividades posśıveis.

Na elaboração das nossas tarefas (exerćıcios) teve-se em linha de conta os critérios

apontados por Wheeler, Rahts e McNeil.

Nos critérios de Wheeler (citado em [1]) inclui-se:

• Validez: que afecta a relação entre actividade e conduta desejada. Em relação

à actividade o professor deve perguntar a si mesmo: produz modificações de
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aprendizagem na direcção desejada? Uma actividade é válida na medida em

que possibilite uma modificação na conduta ou uma melhoria pessoal do sujeito

na direcção de algum objectivo. De outra maneira poderia ser uma actividade

muito valiosa, interessante au divertida; porém não seria “válida”;

• Compreensibilidade: também em relação com os objectivos. Se os contempla

em toda a sua plenitude, tanto a ńıvel de cada objectivo como do conjunto de

todos eles. Este critério será dificilmente aplicável a cada actividade ou ex-

periência singular, embora seja fundamental a propósito de todas elas. Devem

proporcionar-se aos alunos tantos tipos de experiências quantas as áreas de

desenvolvimento que se pretende trabalhar (informação, habilidades intelectu-

ais, habilidades sociais, destrezas motoras, crenças, atitudes, valores, etc.) e,

sendo posśıvel, também experiências que introduzam diferentes propostas de

contexto de realização: individual-grupais, dentro-fora da escola, com diversi-

dade de materiais, etc.;

• Variedade: grande parte dos argumentos da compreensibilidade são aplicáveis

à variedade. Esta é necessária porque existem diversos tipos de aprendizagem,

porque a aprendizagem pode produzir-se de diferentes maneiras segundo as

áreas de conteúdo ou modalidades de experiência didáctica e porque as reacções

individuais, perante uma situação qualquer, são necessariamente diferentes;

• Conveniência: ou adequação às diversas fases do desenvolvimento e ńıveis

de maturidade dos sujeitos. Assim, tanto as caracteŕısticas da acção em si

como as condições do marco da realização devem contemplar as peculiaridades

principais da etapa de desenvolvimento dos alunos, de maneira a que estes

estejam:

– f́ısica, pśıquica, atitudinalmente, etc., preparados para a enfrentar;

– sejam capazes de responder ao crescendo de complexidades, dificuldades,

etc., das actividades;
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• Estrutura: isto é, as actividades devem possuir um carácter organizado, sis-

témico. Isso comporta condições sincrónicas (que sejam equilibradas no sen-

tido de que não se deixem aspectos importantes por tratar ou se privilegiem,

desnecessariamente, outros) e diacrónicas (que possuam continuidade lógica,

cient́ıfica e prática, que se procure que sejam experiências cujos efeitos se acu-

mulem em lugar de se neutralizarem, que se dê uma adequada repetição para

fixar as aprendizagens e que se seleccionem actividades múltiplas, isto é, que

se promova a consecução do maior número posśıvel de objectivos);

• Relevância para a vida, que está relacionado com a possibilidade de trans-

ferência da actividade e com o seu ńıvel de significação e utilidade para a vida

actual e futura dos alunos;

• Participação do aluno na planificação, de maneira a que as actividades respon-

dam, também, aos seus próprios “propósitos”, nem sempre coincidentes com

os do professor.

Como se pode ver, Wheeler parte de um modelo tecnológico, sendo, consequente-

mente, de extrema importância o papel desempenhado pelos objectivos e prinćıpios

como o da funcionalidade, da eficácia, etc., na determinação das actividades e o seu

contexto de realização.

Já o modelo proposto por Rahts é mais experiencial e aberto:

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se permite aos alunos efectuar

eleições informadas para realizar a actividade e reflectir sobre as consequências

das suas opções;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se atribui aos alunos papéis

activos, em lugar de passivos, em situações de aprendizagem;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se exige dos estudantes que

indaguem sobre ideias, aplicações de processas intelectuais ou problemas quo-

tidianos, quer pessoais, quer sociais;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se permite que os alunos

actuem com objectos, materiais e artefactos reais;
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• Uma actividade é mais gratificante do que outra se o seu cumprimento pode

ser realizado com êxito por alunos com diversos ńıveis de habilidades;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se exige que os estudantes

examinem, “dentro de um novo contexto”, uma ideia, uma aplicação de um

processo intelectual ou um problema actual que tenha sido “previamente es-

tudado”;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se exige que os estudantes

examinem temas ou questões que os cidadãos da nossa sociedade não analisam

normalmente — e que, de uma maneira geral, são ignoradas pelos principais

meios de comunicação do páıs;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se permite que os estudantes

e os docentes corram riscos, não de vida ou de morte, mas de êxito ou fracasso;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se exige que os estudantes

re-escrevam, repitam e aperfeiçoem os seus esforços iniciais;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se estimula os estudantes a

ocuparem-se da aplicação e domı́nio de regras, standards ou disciplinas signi-

ficativas;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se proporciona aos estudantes

uma possibilidade de partilhar com outros a planificação de um projecto, a sua

realização ou os resultados de uma actividade;

• Uma actividade é mais gratificante do que outra se é relevante em relação com

os propósitos expressos pelos estudantes.

McNeil propõe uma visão mais integral e extensiva de critérios aplicáveis à selecção

e justificação das actividades didácticas, organizada em cinco ńıveis: filosófico, psi-

cológico, tecnológico, poĺıtico e prático. Este modelo inclui as actividades em si

mesmas como conjunto e, ao mesmo tempo, os objectivos concretos dessas activida-

des, os materiais nelas utilizados, etc.:
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• Critérios filosóficos: partem da hierarquia de valores que o professor assume e

dão azo a que este, ao seleccionar as actividades a realizar, opte por uma ou

outra opinião no seio dos dilemas seguintes:

– entre as actividades agradáveis em si mesmas, e neste momento, ou activi-

dades não tão agradáveis que conduzem a futuras experiências desejáveis;

– entre actividades ideais (que apresentem o justo, o belo e honorável da

vida) e actividades que apresentam a vida tal como é, incluindo a cor-

rupção, a violência ou aspectos menos decentes; em todo o caso, a visão

que os materiais e enfoques utilizados transmitam da vida reflectirá os

valores e crenças do professor;

– entre actividades que movimentem prioritariamente formas de pensa-

mento, sentimentos ou condutas do grupo a que pertença o aluno ou

actividades que se ocupem de pensamentos, sentimentos e condutas de

outros grupos;

– entre actividades dirigidas a resultados homogéneos ou actividades que

favoreçam resultados diferentes entre os indiv́ıduos; a longo prazo, isto

traduz-se numa postura, quer a favor da actuação relativamente a todo

o grupo-turma como unidade, quer relativamente a cada um dos sujeitos

individualmente considerados;

– entre actividades que acentuem a cooperação de tal maneira que os alunos

alcancem, no final, um resultado comum ou actividades que acentuem

a competição de tal maneira que cada estudante apareça no final com

resultados tão excelentes quanto seja capaz de individualmente alcançar;

– entre actividades que levem os alunos a ir clarificando autonomamente

as suas próprias posições em temas morais ou assuntos controversos ou

actividades que inculquem nos alunos os valores do que é entendido por

rectidão moral e intelectual;

• Critérios psicológicos: as crenças psicológicas do professor em relação à apren-

dizagem também condicionam o tipo de actividades que proporá e o seu marco
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ACTIVIDADES

de realização. McNeil fala de dois tipos de docentes a propósito dos critérios

psicológicos. Cada um desses tipos comporta-se de maneira diferente relativa-

mente às actividades, tal como se resume na tabela 5.2;

• Critérios tecnológicos: McNeil toma-os dos postulados do modelo de objectivos

de Bloom e outros autores da linha tecnológica da instrução:

– apresentar os objectivos das actividades em termos condutistas;

– realizar uma análise prévia da tarefa de forma a que as componentes

simples da conduta complexa estejam identificadas e fiquem claramente

especificadas as relações entre as tarefas e os objectivos formais;

– as actividades de aprendizagem devem estar directamente relacionadas

com a conduta e com conteúdos de objectivos espećıficos;

– os procedimentos de avaliação devem proporcionar um imediato feedback

a propósito da adequação das respostas dos alunos aos objectivos; devem

ministrar-se provas referidas a critérios com os quais se mede o rendimento

dos sujeitos na actividade; a avaliação deve referir-se tanto ao processo

pelo qual o aluno aprende como ao produto ou ao que realmente foi

aprendido;

– os produtos ou actividades devem ser cuidadosamente comprovados;

• Critérios poĺıticos: expressam uma série de convenções sociais referidas ao as-

pecto social e igualdade entre os sexos, grupos culturais; neste ponto, o autor

aborda as condições que devem reunir os materiais utilizados no desenvolvi-

mento das actividades instrutivas:

– os materiais de ensino devem ser apresentados aos homens e mulheres em

toda a amplitude dos seus dotes e capacidade de iniciativa, de ocupação e

papéis domésticos, sem degradar, estereotipar ou tratar com ar protector

alguém por distinção de sexo;

– os materiais devem ser apresentados aos membros dos grupos culturais,

sem referencias degradantes, estereotipadas ou paternalistas, no que se
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Tabela 5.2 – Tipos de docentes, a propósito dos critérios psicológicos propostos por McNeil
(adaptado de [1]).

Para o professor que, a respeito da aprendizagem, tem
um ponto de vista fechado, as actividades devem:

Para o professor com um modelo aberto de pensamento
a respeito da aprendizagem, as actividades devem:

estar sob a directa influência do professor estar à margem da influência directa do professor de
forma a conduzirem o aluno à auto-actualização através
da pesquisa pessoal de significados em situações em que
o professor é apenas um recurso

ser agradáveis e cómodas para o aluno ter em conta e incorporar fases de dificuldade, de per-
plexidade, de forma a que se produza uma aprendiza-
gem significativa

ensinar uma coisa de cada vez, insistindo-se até que
haja um domı́nio pleno; devem simplificar o contexto
de realização e dar suficientes exemplos para ajudar o
aluno a abstrair e a generalizar

produzir simultaneamente diferentes resultados, aju-
dando os estudantes a desenvolver interesses e atitudes,
assim como as suas capacidades intelectuais

levar o aluno a adquirir as componentes básicas antes
de ser exposto a ńıveis mais elevados de aprendizagem

levar o aluno a compreender o significado e a orga-
nização do todo antes de estudar as partes constituintes

levar o aluno a conhecer e a imitar modelos (importan-
tes) de linguagem, sentimentos e actuações

levar o aluno a criar e a praticar novas e diferentes
formas de falar, sentir e actuar

oferecer práticas e repetições relativamente às habilida-
des ainda não dominadas

oferecer novas e variadas práticas para as habilidades
ainda não dominadas

refere ao seu património cultural e às suas caracteŕısticas ou estilo de

vida;

• Critérios práticos: referem-se à viabilidade das actividades de aprendizagem,

particularmente no que respeita à economia. Professores e grupos deverão

pesar o custo decorrente de determinados tipos de experiências de aprendi-

zagem. Cada novo programa deve ser analisado, em termos de custos, em

função do custo dos materiais e da sua manutenção, do custo dos acessórios e

suplementos necessários para a sua utilização plena.

Tal como assinalado por McNeil, as atitudes dos professores nunca se apresentam

num dos extremos abertura-clausura apresentado, mas esta apresentação tem a van-

tagem de possibilitar a publicitação das orientações prevalentes que seguimos nas

nossas decisões acerca das actividades a realizar.

Um dos maiores erros que se pode cometer no ensino é considerá-lo como sendo

“dar trabalho” aos alunos em vez de “guiar a aprendizagem”. A capacidade de um

professor em guiar a aprendizagem do aluno “será, provavelmente, a competência

mais verdadeiramente didáctica, por excelência, a qualidade profissional de um bom

docente”, [1].

A dificuldade reside essencialmente na escolha do tipo de guias, como as aplicar e
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em que momento. É vulgar as guias serem sugeridas juntamente com as próprias

actividades, nos próprios Programas Oficiais, sendo que a maior dificuldade a que

nos estamos a referir não é tanto o “conduzir a actividade” dos alunos passo-a-passo,

embora este seja também um aspecto fundamental do ensino, mas antes “guiar a

sua aprendizagem” num contexto mais global e hoĺıstico. As primeiras guias a que

um professor pode e deve recorrer prendem-se com a publicitação do objectivo e

a sua operativização, a focalização da atenção, as estruturas de relação entre as

novas e as antigas aprendizagens (organizadores), os prinćıpios de procedimentos,

etc.. Depois de assinalados os objectivos a atingir, os conteúdos a trabalhar e as

habilidades a utilizar nas actividades, guiar a aprendizagem supõe “ir consolidando

umas ou outras ≪estratégias cognitivas≫”, [1].

Para Briggs (citado em [1]) a utilização dos guias de aprendizagem pressupõe a

existência de professores dedutivos e de professores indutivos. Os dedutivos orien-

tam a aprendizagem partindo de uma regra, definição ou conceito geral a partir do

qual se vão apresentando exemplos a favor ou contra que atinjam a compreensão

e aplicação prática dos dados oferecidos. Os indutivos usam o processo inverso:

começam pelos exemplos e casos particulares, chegando depois, através de um pro-

cesso de discriminação, aos prinćıpios gerais. Já Einsiedler (citado em [1]) refere-se

a três tipos de estratégias docentes:

• a discovery (descoberta) apoiada no método indutivo;

• a advanced-organized (organização superior) apoiada no método dedutivo;

• a basic concept (conceito fundamental) que funde os métodos indutivo e dedu-

tivo: os problemas ou situações são abordados paralelamente na dupla pers-

pectiva das hipóteses de acção e dos modelos gerais, das ideias fundamentais

ou categorias exemplares.

Um outro aspecto fundamental refere-se ao “grau de ajuda” a prestar ao aluno,

quer em quantidade quer em orientação (directa, indirecta, etc.). Tudo dependerá

da dinâmica a imprimir no processo de aprendizagem. No ensino tecnológico puro,

onde tanto o resultado a alcançar como o processo a seguir estão delineados à par-

tida, é prefeŕıvel um tipo de ajuda mais directa e pequena em quantidade (uma
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palavra que não se recorda, um passo do processo que não se sabe dar, etc.). Por

outro lado, os métodos mais sugestivos que directivos dão lugar a ajudas indirectas

(indicar ao aluno possibilidades alternativas que ele não considerou ou a que não

prestou a atenção devida, ajudá-lo no caso de quebra ou frustração ou oferecendo-

lhe respostas intermédias, etc.). Seja como for deve ter-se sempre em consideração

o prinćıpio segundo o qual “quanto menor a ajuda melhor: porém nunca menos do

que a necessária”, [1]. A presença do professor e sua oferta de ajuda são sempre

vistas como uma dupla mensagem por parte do aluno, implicando uma “dimensão

técnica-objectiva e uma atitude afectiva” (“isto é o que tens ou o que podes fazer

para progredir no teu trabalho” e “vês que estou aqui para te ajudar e que, portanto,

podes contar comigo”), [1].

Contudo, uma ajuda excessiva, sobreprotecção a ńıvel afectivo e directividade a

ńıvel técnico, tende a que o sujeito reproduza processos. Por outro lado, deixar a

ajuda em suspenso pode contribuir para que o aluno se auto-encaminhe e abra novos

caminhos nas suas estratégias cognitivas, na forma de colocar e resolver problemas.

Alternativamente, uma dinâmica de ensaio-erro em que se produzam falhas facil-

mente convert́ıveis, utilizadas pelo professor no sentido de avaliação formativa, pode

produzir sugestões e guias para posteriores aprendizagens. Porém, para que esta

não-ajuda seja eficaz é necessário que o aluno “suporte essa situação, não apenas a

ńıvel de desorientação técnica mas também a ńıvel de autonomia funcional e desam-

paro afectivo (o que significa que, previamente, devem ser trabalhadas as atitudes e

estratégias cognitivas e de actuação que tornem isso posśıvel)”, [1].

Alternativamente, o professor pode recorrer a questões para orientar a aprendizagem

dos alunos. Com as perguntas o professor “pré-define o tipo de operação mental que

deseja despoletar no aluno. É muito diferente perguntar ≪quem?≫ ou ≪o quê?≫,

que tratam de estimular a memória, de perguntar ≪como?≫ ou ≪quando?≫, que dão

lugar a descrições e informações, ou perguntar ≪porquê?≫, que provoca racioćınios”,

[1].

Resumindo, guiar a aprendizagem é “uma tarefa ≪iluminativa≫, de maneira que os

alunos saibam claramente o que devem fazer e possuam, no mı́nimo, pistas sobre o

modo como podem fazer”, [1].



114
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ACTIVIDADES

Outro aspecto a considerar é o da avaliação formativa do resultado. Trata-se de

comprovar e avaliar a marcha da actividade instrutiva. Independentemente de se

tratarem de objectivos terminais ou experienciais, o aluno necessita de comprovar

se está ou não no caminho certo, sendo fundamental a anotação de uma série de

resultados intermédios para a existência de uma boa ajuda (como uma série de

marcos ou indicadores do caminho a seguir).

Também aqui a componente cognitiva está intimamente ligada à componente afec-

tiva. A necessidade cognitiva é saber que resultado se pretende atingir; saber em

onde o aluno deve centrar a sua atenção. Como se trata de alunos jovens, a tensão

no caminho para o objectivo deve ser reforçada com resultados intermédios ou me-

tas processuais cuja consecução gradual signifique um fortalecimento do estudante

quanto ao esforço realizado, sobretudo se a tarefa for complexa ou prolongada no

tempo. Assim, o aluno avança com um sentimento de competência suficientemente

reforçada.

Assim, a realização da actividade está também relacionada com o seu valor forma-

tivo; “o aluno faz coisas pelo prazer de fazer e também pela satisfação em mostrar

o seu domı́nio em cada um dos passos a dar nessa actividade”, [1]. Não se trata de

uma avaliação no sentido de obtenção de uma classificação numérica (uma nota).

Trata-se antes de uma avaliação formativa cuja principal função é dar a conhecer o

que foi produzido pela aprendizagem, explicar o porquê dos passos dados e justificar

o resultado obtido. Se o “sentimento” de competência for positivo reforçar-se-á a

atitude de “sentir-se capaz”; se for negativo, poder-se-á procurar as causas e definir

a instrução de apoio que se mostre necessária.

A avaliação formativa permite desencadear uma justificação ou explicação à res-

posta dada e manifestar uma atitude de confiança no aluno, independentemente

da resposta ter sido ou não correcta. Isto actua como uma informação de retorno

relativamente ao processo seguido, isto é, como feedback, sendo que, no caso de ser

necessário repeti-lo, servirá para que a actuação se vá depurando e melhorando nos

passos a dar, nos materiais a utilizar, etc., quer porque não tenha sáıdo tão bem

quanto seria desejável, quer porque exige ser praticado repetidas vezes para favorecer

a sua retenção.
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Na nossa opinião nenhum dos modelos agora apresentados reflecte por completo

a nossa forma de ser e de actuar enquanto professores. Isto torna-se ainda mais

evidente porque nenhum deles é particularmente talhado para reflectir as particu-

laridades do ensino de crianças com necessidades educativas especiais. Estamos

convictos que apenas uma utilização das dimensões e directrizes apontadas por cada

um destes modelos, juntamente com uma boa dose de bom-senso e de sensibilidade

nos poderá ajudar a alcançar os nossos objectivos, isto é, ser bem sucedidos na

educação de crianças com necessidades educativas especiais.

Assim, consideramos que o modelo que acaba por melhor reflectir tanto as nossa

forma de ser e de agir enquanto professores, como de se ajustar às necessidades

educativas geralmente presentes em crianças com NEE acaba por ser o proposto por

McNeil, apesar de considerarmos que deva ser reforçado com algumas das dimensões

mais fortes no modelo de Wheeler, como por exemplo a estrutura e a relevância para

a vida. Por outro lado, agrada-nos particularmente a visão hoĺıstica do ensino re-

flectida no modelo proposto por McNeil. Também concordamos com McNeil quando

ele próprio afirma que dificilmente as atitudes de um professor se apresentam num

dos extremos de modelo de pensamento a respeito da aprendizagem (“fechado, e

aberto”)

Consideramos que o modelo proposto por Rahts dificilmente seria aplicável na inte-

gra, dadas as fortes limitações presentes nas crianças alvo do nosso estudo, embora

concordemos com os seus prinćıpios gerais e algumas das suas dimensões particula-

res, como por exemplo, quando considera que “Uma actividade é mais gratificante

do que outra se atribui aos alunos papéis activos, em lugar de passivos, em situações

de aprendizagem” ou “Uma actividade é mais gratificante do que outra se o seu

cumprimento pode ser realizado com êxito por alunos com diversos ńıveis de habi-

lidades”. Note-se que este último critério aplica-se na integra aos nossos casos em

estudo.

Resumindo, apesar do modelo tecnológico ser aquele que numa análise mais super-

ficial ou simplista melhor se adequaria ao nosso caso, usaremos o apresentado por

McNeil, mas complementado com as ideias presentes quer no de Wheeler quer no

de Rahts.





6 Exerćıcios e grelha para

registo

6.1 Introdução

Neste caṕıtulo apresentaremos a lista de exerćıcios que aplicamos nos nossos dois

casos em estudo. Como veremos, foi aplicado um conjunto de onze exerćıcios em

suporte “digital” e o seu equivalente “em papel”, ou seja, no total foram observados,

registados e analisados os comportamentos para cada aluna em estudo em vinte e

duas situações (onze em papel e onze no computador). Para além dos objectivos es-

pećıficos de cada um dos exerćıcios indicados abaixo, no seu conjunto estes exerćıcios

pretendem ainda:

• contribuir para o reconhecimento da utilização das TIC como factor de mo-

tivação na aprendizagem dos alunos;

• contribuir para investigar se o desenvolvimento de competências instrumentais

associadas ao uso do computador ajuda a uma melhor aprendizagem;

• contribuir para investigar se o desenvolvimento de competências instrumen-

tais associadas ao uso do computador ajuda a um aperfeiçoamento das com-

petências de comunicação;

• contribuir para identificar dificuldades das crianças com Paralisia Cerebral e
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Deficiência Mental, que são objecto de estudo nesta investigação;

• ajudar a desenvolver ferramentas mais adequadas à aprendizagem da ma-

temática com as crianças com Paralisia Cerebral e Deficiência Mental;

• contribuir para compreender se o aperfeiçoamento de competências instru-

mentais, associadas ao uso do computador, ajuda a uma melhor inclusão na

sociedade;

• contribuir para melhorar o desempenho dos alunos com NEE nas diferentes

áreas curriculares, contribuindo deste modo para a superação do seu atraso de

desenvolvimento e acesso às aprendizagens curriculares;

• contribuir para promover o reforço da auto-estima dos alunos, a construção de

autonomia, socialização e cooperação;

• contribuir globalmente para a inclusão escolar e social dos alunos com NEE;

• contribuir para uma melhor integração das TIC em contextos de aprendizagem,

particularmente na sala de aula.

Os exerćıcios descritos nas secções seguintes foram elaborados tendo em conta os PEI

dos alunos, apresentados no caṕıtulo 2, secções 1.6 e 1.7, os critérios para selecção

de actividades, vistos no caṕıtulo 5, secção 5.2.

6.2 Descrição dos exerćıcios no formato digital

Do nosso ponto de vista, o conjunto de exerćıcios propostos tem bem presente os

critérios apontados por Wheeler, com excepção do critério de “participação do aluno

na planificação”, por razões óbvias, mas também os de McNeil. A propósito destes

últimos, e a t́ıtulo meramente ilustrativo, como iremos ver mais adiante neste tra-

balho quando analisarmos os resultados registados por nós durante a observação da

execução destes exerćıcios, foi por demais evidente o facto dos alunos considerarem

estas “actividades agradáveis em si mesmas” (critérios filosóficos). Repare-se, por

exemplo, que McNeil considera este um “critério tecnológico”, e algo que é imediato

nestes exerćıcios.
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Outra caracteŕıstica bem presente no conjunto dos exerćıcios é a “repetição”, suge-

rida pelos diferentes critérios para selecção de actividades vistos na secção 5.2.

Como iremos verificar ao longo desta secção, todos os exerćıcios obedecem a uma

única estrutura base, estando sempre presente a “personagem digital” (“criança”)

com a qual o aluno deve interagir.

Pode também verificar-se que esta personagem “reconhece” o aluno que está a fazer

os exerćıcios, sendo escrito o seu nome no écran (note-se que o nome apresentado

nos exemplos das figuras seguintes é fict́ıcio).

Repare-se ainda que no topo da folha do exerćıcio é apresentado o enunciado do

exerćıcio, seguido pelos objectos a manipular e do espaço/zona de resposta(s). Um

dos objectos que o aluno pode manipular é uma borracha que, em analogia com o

mundo real, serve para apagar algum dado que tenha sido introduzido incorrecta-

mente ou em local não desejado.

Outra caracteŕıstica comum a todos os exerćıcios é a existência de feedback imedia-

tamente após a sua resolução, bastando para isso clicar em “Verificar”. Quando o

aluno responde acertadamente à questão, para além da respectiva mensagem de texto

apresentada no écran, é também reproduzida uma mensagem de áudio a felicitar o

aluno, acompanhada pela figura de felicidade da personagem digital. Algo muito

semelhante acontece quando o aluno responde erradamente; neste caso a mensagem

áudio é de encorajamento para que o aluno tente de novo e a cara da personagem

reflecte alguma tristeza.

Para além dos contributos que estes exerćıcios podem ter no aumento da auto-estima,

auto-confiança, motricidade geral, motricidade-fina, dos ńıveis de concentração, etc.,

na generalidade das crianças, apresentaremos abaixo os ńıveis de desempenho que

pretendemos desenvolver com cada um deles.

Na figura 6.1 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução

do exerćıcio 1. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno que arraste um cão e um gato

para a zona circular. Pretende contribuir-se para uma melhoria dos seguintes ńıveis

de desempenho: associa o número à quantidade até ao número 10; lê e escreve os

números até 10; forma conjuntos de 2, 3, 4, 5 ou mais objectos/elementos; forma

conjuntos por classes; estabelece relações entre conjuntos; conta até 10 objectos.
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Figura 6.1 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 1 “Arrasta
1 cão e 1 gato para o ćırculo”.

Na figura 6.2 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do

exerćıcio 2. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno que arraste um elefante, um gato e

um cão para a zona circular. Pretende contribuir-se para uma melhoria dos seguintes

ńıveis de desempenho: associa o número à quantidade até ao número 10; lê e escreve

os números até 10; forma conjuntos de 2, 3, 4, 5 ou mais objectos/elementos; forma

conjuntos por classes; estabelece relações entre conjuntos; conta até 10 objectos.

Na figura 6.3 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução

do exerćıcio 3. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno que arraste os animais para

a zona circular. Pretende contribuir-se para uma melhoria dos seguintes ńıveis

de desempenho: forma conjuntos de 2, 3, 4, 5 ou mais objectos/elementos, forma

conjuntos por classes, estabelece relações entre conjuntos.

Na figura 6.4 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do

exerćıcio 4. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno para contar os elementos e arrastar

o número para o espaço em branco. Pretende contribuir-se para uma melhoria dos

seguintes ńıveis de desempenho: associa o número à quantidade até ao número 10;

lê e escreve os números até 10; efectua contagens crescentes e decrescentes até 10;

conta até 10 objectos.
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Figura 6.2 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 2 “Arrasta
1 elefante, 1 gato e 1 cão para o ćırculo”.

Figura 6.3 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 3 “Arrasta
os animais para o ćırculo”.
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Figura 6.4 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 4 “Conta
os elementos e arrasta o número para o espaço em branco” (com cinco elementos).

Na figura 6.5 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do

exerćıcio 5. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno para contar os elementos e arrastar

o número para o espaço em branco. Pretende contribuir-se para uma melhoria dos

seguintes ńıveis de desempenho: associa o número à quantidade até ao número 10;

lê e escreve os números até 10; efectua contagens crescentes e decrescentes até 10;

conta até 10 objectos.

Na figura 6.6 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução

do exerćıcio 6. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno para contar os elementos e

inserir o número no espaço em branco. Pretende contribuir-se para uma melhoria

dos seguintes ńıveis de desempenho: associa o número à quantidade até ao número

10; lê e escreve os números até 10; efectua contagens crescentes e decrescentes até

10; conta até 10 objectos.

Na figura 6.7 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução

do exerćıcio 7. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno para contar os elementos e

inserir o número no espaço em branco. Pretende contribuir-se para uma melhoria

dos seguintes ńıveis de desempenho: associa o número à quantidade até ao número

10; lê e escreve os números até 10; efectua contagens crescentes e decrescentes até
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Figura 6.5 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 5 “Conta
os elementos e arrasta o número para o espaço em branco” (agora com seis elementos).

Figura 6.6 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 6 “Conta
os elementos e insere o número no espaço em branco” (com cinco elementos).
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10; conta até 10 objectos.

Figura 6.7 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 7 “Conta
os elementos e insere o número no espaço em branco” (agora com seis elementos).

Na figura 6.8 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução

do exerćıcio 8. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno para observar e completar,

arrastando o número de elementos presentes em cada conjunto para o respectivo

espaço em branco. Pretende contribuir-se para uma melhoria dos seguintes ńıveis

de desempenho: associa o número à quantidade até ao número 10; lê e escreve os

números até 10; efectua contagens crescentes e decrescentes até 10; conta até 10

objectos.

Na figura 6.9 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução

do exerćıcio 9. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno para observar e completar,

inserindo o número de elementos presentes em cada conjunto para o respectivo

espaço em branco. Pretende contribuir-se para uma melhoria dos seguintes ńıveis

de desempenho: associa o número à quantidade até ao número 10; lê e escreve os

números até 10; efectua contagens crescentes e decrescentes até 10; conta até 10

objectos.

Na figura 6.10 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução

do exerćıcio 10. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno para ordenar a sequência
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Figura 6.8 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 8 “Observa
e completa” (um conjunto com quatro elementos e outro com três elementos).

Figura 6.9 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 9 “Observa
e completa” (um conjunto com dois elementos e outro com cinco elementos).
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apresentada do menor para o maior elemento. Pretende contribuir-se para uma

melhoria dos seguintes ńıveis de desempenho: lê e escreve os números até 10; efectua

contagens crescentes e decrescentes até 10; seria com ordem lógica figuras e padrões.

Figura 6.10 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 10
“Ordena do menor para o maior” (sequência de 1 a 6).

Na figura 6.11 pode ver-se a captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução

do exerćıcio 11. Neste exerćıcio é solicitado ao aluno para ordenar a sequência

apresentada do menor para o maior elemento. Pretende-se contribuir para uma

melhoria dos seguintes ńıveis de desempenho: lê e escreve os números até 10; efectua

contagens crescentes e decrescentes até 10; seria com ordem lógica figuras e padrões.

6.3 Descrição dos exerćıcios no formato papel

Nesta secção apresentaremos o resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios

aplicados em papel, com um grau de dificuldade que consideramos equivalente aos

descritos na secção anterior.

Começamos por notar que para a realização em papel do equivalente aos exerćıcios

apresentados nas figuras 6.1, 6.2 e 6.3 colocámos em cima da mesa de trabalho um

conjunto de figuras recortadas em papel, representando diferentes tipos de frutos e
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Figura 6.11 – Captura do écran correspondente ao ińıcio da resolução do exerćıcio 11
“Ordena do menor para o maior” (sequência de 1 a 8).

animais, constando alguns exemplos na figura 6.12, de acordo com o solicitado pelo

exerćıcio espećıfico (em dois casos só animais, noutro animais e frutos). A criança

deveria pegar nestes animais (ou frutos) e colocá-los no local pedido.

Na figura 6.13 pode ver-se o resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios

equivalentes aos das figuras 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, mas aplicados em papel.

Na figura 6.14 pode ver-se o resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios

equivalentes aos das figuras 6.8 e 6.9, mas aplicados em papel.

Na figura 6.15 pode ver-se o resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios

equivalentes aos das figuras 6.10 e 6.11, mas aplicados em papel.

6.4 Grelhas para registo da aplicação dos exerćı-

cios

Com base no exposto nas secções 1.6 e 1.7, quando apresentamos o Programa Educa-

tivo Individual de cada um dos casos aqui em estudo, e nas directrizes do Ministério

da Educação apresentadas nas secções 5.1 e 5.2, apresentam-se a seguir as grelhas

elaboradas para registo das observações efectuadas. Note-se ainda que para a sua



128 CAPÍTULO 6. EXERCÍCIOS E GRELHA PARA REGISTO

(a) Animais. (b) Frutos.

Figura 6.12 – Exemplos de animais e frutos usados nos exerćıcios em papel, equivalentes
aos apresentados nas figuras 6.1, 6.2 e 6.3.

elaboração tivemos em linha de conta as sugestões e recomendações sugeridas por

Estrela [109].

Apesar do conjunto de exerćıcios ser diverso, optámos por elaborar apenas uma

única grelha para registo dos diferentes exerćıcios. Contudo, procurou manter-se a

grelha suficientemente flex́ıvel e aberta. Procurou-se também que a leitura desta

grelha fosse muito simples, de forma a facilitar o posterior tratamento e a análise

dos dados.

Com base nesta grelhas, optámos ainda por elaborar duas folhas diferentes para

registo das observações: uma para o Caso 1—Paralisia Cerebral; e outra para o

Caso 2—Deficiência Mental. No apêndice C são apresentadas, na integra, as folhas

usadas.

Assim, estas grelhas são constitúıdas por quatro secções.

Da primeira secção constam o caso em estudo, a data de realização da ficha, o tempo

total em que a criança esteve concentrada e o tempo total de execução da ficha (em

minutos), o nome e número do exerćıcio e o tema em estudo.

Na segunda parte devem ser preenchidas as competências e os ńıveis de desempenho

a desenvolver; note-se que na parte correspondente aos ńıveis de desempenho basta
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.13 – Resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios equivalentes aos das
figuras 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, aplicados em papel.

(a) (b)

Figura 6.14 – Resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios equivalentes aos das
figuras 6.8 e 6.9, aplicados em papel.
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(a) (b)

Figura 6.15 – Resultado da digitalização (scanning) dos exerćıcios equivalentes aos das
figuras 6.10 e 6.11, aplicados em papel.

Tabela 6.1 – Ńıveis de desempenho a registar nas grelhas de observação.

Ńıvel de desempenho
Associa o número à quantidade até ao número 10
Lê e escreve os números até 10
Efectua contagens crescentes e decrescentes até 10
Forma conjuntos de 2, 3, 4, 5 ou mais objectos/elementos
Seria com ordem lógica figuras e padrões
Forma conjuntos por classes
Realiza somas e subtracções simples
Estabelece relações entre conjuntos
Conta até 10 objectos

assinalar com uma cruz apenas os aplicáveis; a lista completa é apresentada na

tabela 6.1.

Na terceira secção devem ser preenchidos os códigos correspondentes a cada um dos

indicadores de envolvimento e de sucesso na actividade, correspondendo o valor 1 a

nenhum(a), 2 a pouco(a) e 3 a muito(a); a lista completa é apresentada na tabela 6.2.

Por último, na quarta secção é deixado espaço para a anotação de qualquer tipo de

observações.
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Tabela 6.2 – Indicador de envolvimento e de sucesso na actividade a registar nas grelhas de
observação.

Indicador de envolvimento e de sucesso na actividade
Ajuda
Alegria
Ansiedade
Apatia
Atenção
Desinteresse
Desistência
Destreza manual (motricidade fina)
Dificuldades em resolver o exerćıcio
Facilidade em executar
Indiferença
Interesse
Persistência
Tristeza
Vontade de continuar





7 Resultados e conclusões

7.1 Apresentação e análise de resultados

Os exerćıcios apresentados no caṕıtulo 6 foram sendo propostos às crianças ao longo

do último peŕıodo do ano lectivo de 2008/2009. Na figura 7.1 são apresentadas

algumas fotografias, correspondendo a diferentes exerćıcios e fases de resolução, no

formato digital e a figura 7.2 apresenta algo semelhante para o formato papel.

Nas tabelas 7.1 e 7.2 transcrevem-se as observações que registámos durante a fase

de resolução dos onze exerćıcios no formato digital, para os dois casos em estudo.

Nas tabelas 7.3 e 7.4 transcrevem-se as observações equivalentes para os exerćıcios

no formato papel.

Tabela 7.1 – Observações registadas durante a fase de re-
solução dos onze exerćıcios no formato digital; Caso 1—Paralisia
Cerebral.

Número do
Exerćıcio

Comentários

1 A aluna não teve grande dificuldade para o resolver, pois trata-se de um exerćıcio fácil, tendo
mostrado alegria e dizendo mesmo “é divertido”; mostrou mais destreza manual do que seria
de esperar e mais do que no ińıcio do ano lectivo, principalmente em relação às primeiras vezes
que usou o computador.

Continua na página seguinte
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Continuação da página anterior
Número do
Exerćıcio

Comentários

2 A aluna continuou a revelar maior destreza manual do que anteriormente; no entanto, como
tinha de “arrastar” três animais, hesitou no segundo e no terceiro, demorando a decidir qual
dos restante deveria arrastar. Por outro lado, como esquece com facilidade o que lhe é dito e a
indicação que lhe é dada, também demorou a verificar, não se lembrando do local onde devia
“clicar”. Revelou ainda alguma dificuldade em colocar o apontador do rato no local pretendido.

3 Como o exerćıcio contém frutos e animais a aluna teve dificuldades em executá-lo, devido às
suas dificuldades espećıficas; como são vários (quatro) animais a aluna teve também dificuldades
em concentrar-se e arrastá-los todos sem parar.

4 A aluna resolveu o exerćıcio com alguma ajuda na identificação dos números/algarismos e
mesmo na contagem dos elementos. Como a palavra “verificar” se encontrava no lado esquerdo
(e não do lado direito, como nos exerćıcios anteriores), a aluna levou o ponteiro do rato para
o lado direito; só depois de lhe dizer é que ela levou o ponteiro para o lado esquerdo. Apesar
disto no final a aluna dizia “É divertido jogar isto! E agora stora?... E agora stora, o que vou
fazer?” o que revela bem a persistência e vontade de continuar.

5 A aluna revelou alguma dificuldade em arrastar o número/algarismo certo (o 6), tendo à pri-
meira tentativa arrastado o número/algarismo 3; depois precisou de ajuda para usar a “bor-
racha” e arrastar o número/algarismo certo. Não se lembrava do local onde se encontrava
a palavra “verificar”. Revelou alguma ansiedade, pois queria ouvir os “parabéns” e por isso
estava ansiosa em tentar. A aluna teve mais facilidade em contar todos os elementos (frutos)
nesta situação, porque à medida que os ia contando ia arrastando o apontador do rato para
outro elemento e desta forma não deixava nenhum para trás.

6 A aluna revelou dificuldade em lembrar-se em que zona do teclado estavam os números e depois
disso em identificar o número/algarismo 5, para o colocar no espaço pretendido. Neste exerćıcio
(e ao longo deste dia) revelou menos destreza f́ısica com o rato, tendo movimentos mais bruscos e
portanto mais dificuldade em colocar o apontador no śıtio pretendido. Apesar disto demonstrou
vontade de continuar quando perguntou “Vamos fazer outro?”.

7 A aluna revelou muita dificuldade na resolução do exerćıcio; contou sete elementos em vez de
seis; foi-lhe pedido que voltasse a contar e à segunda tentativa já contou seis elementos. Teve
necessidade de contar várias vezes no teclado os números/algarismos do 1 ao 6, mas como a
aluna se esquece de contar alguns, passando para o seguinte, demorou mais tempo a resolver
este exerćıcio. Notou-se ainda alguma apatia e ansiedade durante o tempo em que contou várias
vezes no teclado os números.

8 A aluna contou correctamente o número de elementos de cada conjunto, mas como tem
dificuldade em identificar os algarismos/números, foi necessário ajudá-la a “ir buscar” o
número/algarismo correcto. Como este exerćıcio tem dois conjuntos, a aluna demorou bas-
tante tempo até terminar. Note-se que a aluna fez a seguinte afirmação: “Este é o número 1.
Este não é. Este também não é.”.

9 A aluna continuou a revelar alguma dificuldade em resolver este tipo de exerćıcio, necessitando
de ajuda para o fazer correctamente. Esta dificuldade não se deve à destreza manual, pois a
aluna revelou boa destreza manual, interesse e persistência em continuar a resolver este exerćıcio
no computador. A sua dificuldade relaciona-se com a identificação dos números e com o facto
de ter constantemente necessidade (numa sequência de números consecutivos) de contar sempre
desde o número 1, para desta forma não se esquecer do nome deles e de nenhum deles (passar
por ele sem o contar).

10 A aluna revelou muita dificuldade em resolver o exerćıcio número dez, porque não identifica os
números todos até ao nove e como tal também não os ordena do menor para o maior e vice-
versa. Necessitou de muita ajuda para identificar e ordenar os números por ordem crescente.
A aluna revelou interesse e alegria quando tinha que “ir buscar” a borracha e apagar o número
que tinha erradamente colocado. Também se divertiu a “ir buscar” o número e arrastá-lo para
longe e depois largá-lo para ele ir para o śıtio dele.

11 Durante a resolução do exerćıcio, como o grau de dificuldade aumentou, devido essencialmente
ao conjunto de números ter aumentado de 6 para 8, e tendo em conta que a aluna tem di-
ficuldades em identificar e ordenar números, embora revele destreza manual suficiente para o
exerćıcio, a aluna demorou bastante tempo na sua resolução e necessitou de ajuda para o fazer.
Note-se que a aluna consegue sozinha (sem precisar de ajuda) verificar se o exerćıcio está ou
não correcto.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 7.1 – Exemplos de fotografias onde se pode ver diferentes exerćıcios em diferentes
fases da resolução, no formato digital.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 7.2 – Exemplos de fotografias onde se pode ver diferentes exerćıcios em diferentes
fases da resolução, no formato papel.
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Tabela 7.2 – Observações registadas durante a fase de
resolução dos onze exerćıcios no formato digital; Caso 2—
Deficiência Mental.

Número do
Exerćıcio

Comentários

1 Foi posśıvel constatar que a aluna mostrou interesse e alegria e, inclusivamente, foi além das
expectativas em relação à destreza e rapidez com que fez o exerćıcio. Este exerćıcio tem
indicações muito claras e é de fácil percepção, pelo que a aluna não teve dificuldade na sua
realização.

2 A aluna tinha de “arrastar” três animais e quando “arrastou” os dois primeiros (elefante e gato)
hesitou um pouco no terceiro provavelmente porque já não tinha a certeza de ser ou não o cão.
Por este motivo, demorou um pouco mais na resolução (relativamente ao exerćıcio número 1),
mas continuou com interesse e vontade.

3 A aluna demorou um pouco mais porque a dificuldade aumentou e por gostar de pôr os animais
mesmo no centro do ćırculo.

4 Uma vez que na resolução do exerćıcio a aluna tinha que contar os frutos e arrastar o
número/algarismo correspondente, hesitou um pouco; errou na primeira vez, mas conseguiu

fazer à segunda tentativa. À medida que a aluna se vai familiarizando com o tipo de exerćıcios
vai-se notando alguma apatia, muito própria da aluna em causa, face a tudo o que a rodeia.
Apesar disso continua com vontade de continuar.

5 Como o exerćıcio era já o segundo do mesmo tipo e com o mesmo grau de dificuldade (contar o
número de elementos e arrastar o número/algarismo correspondente), a aluna teve que contar
duas vezes e depois arrastar o número que lhe “fugiu” a primeira vez, mas conseguiu à segunda.

6 Notou-se perfeitamente que sempre que o exerćıcio é diferente dos já executados, a aluna precisa
de algum tempo extra para perceber como vai fazer e demora algum tempo a executar.

7 A aluna errou a primeira vez, “arrastando” um sete em vez de um seis. Mas, à segunda tentativa
acertou. É de referir que a aluna colocou o cursor no espaço correspondente para realizar o
exerćıcio, o que revelou o interesse e empenho com que ela estava a trabalhar.

8 Como no exerćıcio existem dois grupos de elementos (animais) que a aluna tinha de contar para
arrastar o número correspondente e adicionalmente tinha que identificar os números/algarismos
para pensar e decidir qual deles deveria arrastar para o quadrado, a aluna demorou um pouco
mais; após alguma ajuda a aluna conseguiu fazê-lo. Nota-se que sempre que o exerćıcio requer
memória e retenção de informação revela-se mais dif́ıcil para a aluna conseguir a sua resolução
com sucesso.

9 A aluna ficou muito contente durante a resolução do exerćıcio, quando se apercebeu de que
ı́amos trabalhar no computador portátil e sorriu. Necessitou de alguma ajuda, uma vez que
este exerćıcio tem dois conjuntos de animais. Identificou o 2 e o 5 com alguma facilidade.
Aconteceu algo inesperado e que foi uma surpresa: tinha sido esquecido o rato “normal” em
casa, mas mesmo assim a aluna foi capaz de utilizar o touchpad (dispositivo senśıvel ao toque)
do portátil; mais tarde em conversa com a mãe da aluna ficou a saber-se que ela tinha o
computador “Magalhães” e que o usava com alguma frequência.

10 A aluna identificou os algarismos/números 4, 2, 1, etc., mas disse 9 em vez de 6; teve dificul-
dade em ordenar por ordem crescente, tendo de contar desde o ińıcio, tantas vezes quantas os
algarismos/números na sequência.

11 Mais uma vez se notaram as dificuldades registadas durante a resolução do exerćıcio número
dez, o que aliás era já esperado.

Tabela 7.3 – Observações registadas durante a fase de re-
solução dos onze exerćıcios no formato papel; Caso 1—Paralisia
Cerebral.

Número do
Exerćıcio

Comentários

Continua na página seguinte
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Continuação da página anterior
Número do
Exerćıcio

Comentários

1 A aluna não teve muitas dificuldades em resolver o exerćıcio, pois trata-se de um exerćıcio
fácil, notando-se alguma familiarização com este tipo de exerćıcio. Esta familiarização pode
ser a causa da pouca alegria demonstrada, bem como de alguma falta de atenção, interesse,
persistência e pouca vontade de continuar a resolver outros exerćıcios.

2 A aluna continuou sem revelar grande dificuldade na resolução do exerćıcio; no entanto, como
tinha de escolher três animais, hesitou no segundo e no terceiro, demorando a decidir qual dos
restantes escolher arrastar. Continuou a notar-se alguma apatia, falta de atenção, interesse,
persistência e pouca vontade de continuar a resolver outros exerćıcios.

3 Devido às suas caracteŕısticas espećıficas a aluna teve dificuldades em resolver e executar o
exerćıcio, uma vez que este contém frutos e animais; como se trata de vários animais a aluna
tem também dificuldades em executar o exerćıcio sem parar. Continua a notar-se alguma
apatia, falta de atenção, interesse, persistência e pouca vontade de continuar a resolver outros
exerćıcios.

4 A aluna resolveu o exerćıcio com alguma ajuda na identificação dos números/algarismos e
mesmo na contagem dos elementos. Continua a notar-se alguma apatia, falta de atenção,
interesse, persistência, pouca vontade de continuar a resolver outros exerćıcios, notando-se
ainda alguma ansiedade acompanhada por alguma indiferença.

5 A aluna revelou alguma dificuldade em executar o exerćıcio. Teve alguma dificuldade em contar
todos os elementos (frutos) nesta situação. A sua falta de vontade em continuar a trabalhar
continua a sobressair, afirmando “já não quero trabalhar mais!”

6 A aluna precisou de muita ajuda na resolução deste exerćıcio. Continua a notar-se alguma
apatia, falta de atenção, interesse, persistência e pouca vontade de continuar a resolver outros
exerćıcios.

7 A aluna revelou pouca alegria durante a resolução deste exerćıcio (algo que aliás foi constante
ao longo deste dia). Apesar disso, a sua destreza manual não foi particularmente afectada.
Continua a revelar alguma apatia, falta de atenção, interesse, persistência e pouca vontade de
continuar a resolver outros exerćıcios, chegando mesmo a dizer “isto é uma seca!”.

8 Durante a resolução deste exerćıcio, a aluna revelou pouca alegria, muita indiferença e tristeza,
acompanhadas da habitual apatia, falta de atenção, interesse, persistência e pouca vontade de
continuar a resolver outros exerćıcios.

9 Durante a resolução deste exerćıcio, a aluna revelou alguma dificuldade, necessitando de ajuda
para o fazer correctamente. Continua também a notar-se bastante tristeza.

10 A aluna revelou menos tristeza ao longo da resolução deste exerćıcio. Contudo nota-se muita
indiferença e fortes dificuldades na sua resolução, porque não identifica os números todos até ao
nove e como tal também não os ordena do menor para o maior e vice-versa. Parece preferir os
exerćıcios no formato digital ao papel; no final da resolução deste exerćıcio a aluna perguntou
“quando trabalhamos no computador?”

11 Durante a resolução do exerćıcio, a aluna revelou pouqúıssima alegria e muita indiferença.
Embora revele destreza manual suficiente para o exerćıcio, a aluna demorou bastante tempo
na sua resolução e necessitou de ajuda para o fazer. A sua falta de vontade em continuar ficou
bem patente, chegando mesmo a afirmar que “Já estou farta de trabalhar! É só trabalhar,
trabalhar, trabalhar,...!”

Tabela 7.4 – Observações registadas durante a fase de
resolução dos onze exerćıcios no formato papel; Caso 2—
Deficiência Mental.

Número do
Exerćıcio

Comentários

1 Foi posśıvel constatar que a aluna revelou vontade de trabalhar, mostrando interesse e alegria
durante a resolução deste exerćıcio. A aluna não teve dificuldade na sua realização, apesar de
se ter notado alguma (pouca) falta de atenção.

2 A aluna revelou facilidade em resolver e executar este exerćıcio. Contudo, notou-se alguma
apatia.

Continua na página seguinte
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Continuação da página anterior
Número do
Exerćıcio

Comentários

3 A aluna não necessitou de ajuda para resolver este exerćıcio, apesar de se notar pouca alegria
durante a sua resolução.

4 A aluna revelou muita destreza manual (motricidade fina) apesar de revelar algum desinteresse
e alguma indiferença. Teve alguma dificuldade na resolução deste exerćıcio.

5 Tal como no exerćıcio 4, a aluna revelou algum desinteresse e falta de atenção, acompanhados
de alguma tristeza.

6 Hoje a aluna estava muito contente. Revelou alguma falta de atenção e de interesse na resolução
do exerćıcio. Falou algumas vezes na sua vontade de “ir ao recreio”.

7 A aluna revelou alguma ansiedade e pouca vontade de trabalhar, chegando mesmo a dizer que
“no computador é mais divertido”. Alguma dificuldade em executar este exerćıcio pode ser
explicada pela sua falta de vontade e falta de interesse.

8 Uma vez mais, a aluna revelou alguma indiferença e desinteresse durante a resolução deste
exerćıcio, apesar da sua persistência em continuar a resolvê-lo. Foi necessária alguma ajuda
para conseguir resolver o exerćıcio.

9 Nota-se algum cansaço por parte da aluna na resolução deste tipo de exerćıcio.
10 O grau de dificuldade aumentou consideravelmente, notando-se que o desempenho da aluna

diminuiu na mesma proporção. A ajuda teve de ser maior, esteve mais ansiosa, estando simul-
taneamente muito mais interessada na resolução. Perguntou “Quando acabar, posso ir para o
computador?”

11 A aluna não tinha vontade de continuar a trabalhar, tendo mesmo dado alguns sinais de de-
sistência da tentativa de resolução do exerćıcio. Foi necessário ajudá-la muito para conseguir
resolver o exerćıcio. Mais uma vez perguntou se não podia ir “trabalhar no computador”.

Nas tabelas 7.5 e 7.6 transcrevem-se os valores que anotámos durante as nossas

observações, para os diferentes indicadores de envolvimento e de sucesso, durante

a fase de resolução dos onze exerćıcios no formato digital, para os dois casos em

estudo. As tabelas 7.7 e 7.8 transcrevem os valores equivalentes para os exerćıcios

no formato papel. Recorde-se que os valores indicados devem ler-se da seguinte

forma: 1—Nenhum(a), 2—Pouco(a), 3—Muito(a).

Como se pode concluir da observação das tabelas 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, para o caso

dos exerćıcios no formato papel, em média registou-se menos tempo total de con-

centração, sendo esta diferença no caso 1—Paralisia Cerebral de 28,0 segundos e

no caso 2—Deficiência Mental 6,7 segundos. Por outro lado, e para os exerćıcios

no formato papel, também se pode verificar que o tempo de execução do exerćıcio

propriamente dito, por parte da criança, foi mais elevado do que para os seus equiva-

lentes no formato digital, 13,6 segundos e 34,4 segundos para o caso 1 e para o caso 2,

respectivamente. Ou seja, apesar do tempo total em que a criança esteve envolvida

ser, para os exerćıcios em formato digital, em média inferior ao dos exerćıcios em

formato de papel, a criança demorou mais tempo a resolver esses mesmos exerćıcios.
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Para nós isto significa que a criança pode estar menos tempo “envolvida” no pro-

cesso de resolução do exerćıcio, mas estar efectivamente mais “concentrada” (mais

focada) na sua resolução. Repare-se ainda que os únicos casos em que isto parece ser

parcialmente contrariado, no caso 1—Paralisia Cerebral, são o do exerćıcio número

8 em que a criança esteve mais 5 segundos envolvida na resolução do exerćıcio no

formato digital do que no formato papel, e nos exerćıcios números 1, 9 e 10 em

que a criança demorou menos 5, 20 e 20 segundos, respectivamente, para resolver o

exerćıcio no formato papel. Note-se que no caso 2—Deficiência Mental, não se veri-

ficam este tipo de situações, existindo apenas algumas em que a criança demorou o

mesmo tempo para resolver os exerćıcios equivalentes.

Da análise destas tabelas pode também concluir-se que a ajuda prestada na resolução

dos exerćıcios foi praticamente a mesma, tanto para os exerćıcios em formato de

papel como para os exerćıcios no formato digital, tendo sido diferente apenas para

os exerćıcios com os números 1 e 6 no caso 1—Paralisia Cerebral, sendo neste caso

maior para os exerćıcios em papel, e para os exerćıcios 3, 10 e 11, no caso 2—

Deficiência Mental, sendo maior para os exerćıcios 10 e 11 e menor para o exerćıcio

3 em formato papel. Como se pode verificar, em média, a ajuda foi superior para

os exerćıcios em formato papel 0,2, no caso 1—Paralisia Cerebral, e 0,1, no caso

2—Deficiência Mental.

Para o indicador “alegria” verifica-se que, para o caso 1—Paralisia Cerebral, em

média foi maior 1,2 para os exerćıcios no formato digital, sendo igual apenas para o

exerćıcio número 9; no caso 2—Deficiência Mental, em média foi maior 0,2 para os

exerćıcios no formato digital, sendo inferior apenas para o exerćıcio número 6.

Quanto ao indicador “ansiedade” verifica-se que, para o caso 1—Paralisia Cerebral,

foi menor para os exerćıcios número 4 e número 10 no formato digital, sendo igual

para os restantes exerćıcios; no caso 2—Deficiência Mental, foi maior para o primeiro

exerćıcio, menor para os exerćıcios número 7 e número 10, e igual nos restantes

exerćıcios no formato digital.

Relativamente ao indicador “apatia” verifica-se que, para o caso 1—Paralisia Cere-

bral, foi maior para os exerćıcios número 2, 4 e 11 no formato papel, sendo igual para

os restantes exerćıcios; no caso 2—Deficiência Mental, foi maior para os exerćıcios
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Tabela 7.5 – Indicadores de envolvimento e de sucesso registadas durante a fase de resolução
dos onze exerćıcios no formato digital; Caso 1—Paralisia Cerebral.

Indicador
Número do exerćıcio

Média D.Pad. Moda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tempo concentrada 60 80 82 155 96 210 600 540 600 900 660 362,1
Tempo execução 50 45 30 60 60 90 420 360 540 600 540 254,1
Ajuda 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2,4 0,7 2
Alegria 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2,8 0,6 3
Ansiedade 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1,5 0,5 2
Apatia 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1,3 0,5 1
Atenção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3
Desinteresse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 0,0 1
Desistência 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 0,0 1
Destreza manual/m.fina 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,7 0,5 3
Dificuldades resolução 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2,4 0,8 3
Facilidade em executar 3 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 1,9 0,8 2
Indiferença 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,1 0,3 1
Interesse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3
Persistência 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3
Tristeza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,1 0,3 1
Vontade de continuar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3

número 2 e 9, no formato papel, e igual nos restantes exerćıcios.

Para o indicador “atenção” verifica-se que, para o caso 1—Paralisia Cerebral, foi

maior para os exerćıcios número 1, 2, 4, 8 e 11 no formato digital, sendo igual para

os restantes exerćıcios; no caso 2—Deficiência Mental, foi maior para os exerćıcios

número 1, 5 e 6, no formato digital, sendo menor para o exerćıcio 11 e igual nos

restantes exerćıcios.

Quanto ao indicador “desinteresse” verifica-se que, para o caso 1—Paralisia Cerebral,

foi maior para os exerćıcios número 4, 5, 7, 8, 9 e 11 no formato papel, sendo

igual para os restantes exerćıcios; no caso 2—Deficiência Mental, foi maior para os

exerćıcios 4, 5, 6, 7, 8 e 11, sendo igual nos restantes exerćıcios.

Olhando para o indicador “desistência” verifica-se que, para o caso 1—Paralisia

Cerebral, existiu alguma tendência para a aluna desistir de fazer os exerćıcios número

6, 8, 9, 10 e 11 no formato papel, e no caso 2—Deficiência Mental para o exerćıcio

11. Nos restantes exerćıcios não se registou esta tendência, para os dois casos em

estudo.

Relativamente ao indicador “destreza manual (motricidade fina)” verifica-se que,

para o caso 1—Paralisia Cerebral, tanto a média como a moda são superiores para

o caso da resolução dos exerćıcios no formato digital.

Repare-se que existiram maiores “dificuldades em resolver o exerćıcio” número 2

para no formato digital, tanto para o caso 1—Paralisia Cerebral como para o caso

2—Deficiência Mental. Os exerćıcios 3, 4 e 5 foram mais facilmente resolvidos no
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Tabela 7.6 – Indicadores de envolvimento e de sucesso registadas durante a fase de resolução
dos onze exerćıcios no formato digital; Caso 2—Deficiência Mental.

Indicador
Número do exerćıcio

Média D.Pad. Moda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tempo concentrada 20 25 20 30 40 50 60 90 371 540 731 179,7
Tempo execução 10 17 18 25 30 40 50 60 180 420 360 110,0
Ajuda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 0,4 2
Alegria 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,8 0,4 3
Ansiedade 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1,4 0,5 1
Apatia 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1,6 0,5 2
Atenção 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2,8 0,4 3
Desinteresse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 0,0 1
Desistência 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 0,0 1
Destreza manual/m.fina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3
Dificuldades resolução 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,9 0,3 2
Facilidade em executar 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2,3 0,5 2
Indiferença 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,1 0,3 1
Interesse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3
Persistência 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3
Tristeza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 0,0 1
Vontade de continuar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3

Tabela 7.7 – Indicadores de envolvimento e de sucesso registadas durante a fase de resolução
dos onze exerćıcios no formato papel; Caso 1—Paralisia Cerebral.

Indicador
Número do exerćıcio

Média D.Pad. Moda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tempo concentrada 50 70 80 140 80 180 550 545 580 800 600 334,1
Tempo execução 45 50 40 70 60 120 470 405 520 580 585 267,7
Ajuda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2,5 0,5 3
Alegria 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1,6 0,5 2
Ansiedade 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 0,5 2
Apatia 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1,5 0,5 2
Atenção 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2,5 0,5 3
Desinteresse 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1,5 0,5 2
Desistência 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1,5 0,5 1
Destreza manual/m.fina 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,5 0,5 2
Dificuldades resolução 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 0,8 3
Facilidade em executar 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,5 0,8 1
Indiferença 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2,1 0,7 2
Interesse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 0,0 2
Persistência 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 0,0 2
Tristeza 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2,4 0,5 2
Vontade de continuar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 0,0 2

Tabela 7.8 – Indicadores de envolvimento e de sucesso registadas durante a fase de resolução
dos onze exerćıcios no formato papel; Caso 2—Deficiência Mental.

Indicador
Número do exerćıcio

Média D.Pad. Moda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tempo concentrada 18 25 20 30 35 45 55 85 350 540 700 173,0
Tempo execução 12 20 18 26 30 40 52 70 250 490 580 144,4
Ajuda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1,9 0,7 2
Alegria 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2,6 0,5 3
Ansiedade 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1,5 0,5 1
Apatia 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1,8 0,4 2
Atenção 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2,6 0,5 3
Desinteresse 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1,5 0,5 2
Desistência 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,1 0,3 1
Destreza manual/m.fina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3
Dificuldades resolução 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2,0 0,6 2
Facilidade em executar 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,2 0,4 2
Indiferença 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1,5 0,5 1
Interesse 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2,7 0,5 3
Persistência 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2,6 0,5 3
Tristeza 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1,3 0,5 1
Vontade de continuar 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2,7 0,5 3
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formato digital, para o caso 1—Paralisia Cerebral, e os exerćıcios 10 e 11, para o

caso 2—Deficiência Mental.

Do mesmo modo, foi mais “fácil executar” o exerćıcio número 2 no formato papel,

tanto para o caso 1—Paralisia Cerebral como para o caso 2—Deficiência Mental. Os

exerćıcios 3, 5, 10 e 11, no caso 1—Paralisia Cerebral, e os exerćıcios 7 e 8, no caso

2—Deficiência Mental, foram mais facilmente executados no formato digital. Para

os restantes casos não foram notadas diferenças.

Relativamente ao indicador “indiferença”, para o caso 1—Paralisia Cerebral, não se

registaram diferenças na resolução dos exerćıcios 1, 3 e 7, sendo a “indiferença” maior

para os restantes exerćıcios no formato papel. Relativamente ao caso 2—Deficiência

Mental, verificou-se uma maior indiferença durante a resolução do exerćıcio número 4

no formato digital, invertendo-se esta situação para os exerćıcios 7 a 11, sendo agora

a indiferença maior para os exerćıcios no formato papel; nos restantes exerćıcios não

se verificaram diferenças. Note-se ainda que, em média, a indiferença foi superior

em uma unidade da escala de medida para o caso 1—Paralisia Cerebral, quando os

exerćıcios foram apresentados no formato papel.

Verifica-se que existiu sempre maior “interesse” na resolução dos exerćıcios no for-

mato digital, para o caso 1—Paralisia Cerebral, sendo a diferença média igual a

unidade da escala de medida usada. Relativamente ao caso 2—Deficiência Mental,

verificou-se um maior interesse durante a resolução dos exerćıcios número 4, 6 e 7,

no formato digital, não se verificando diferenças nos restantes exerćıcios.

Relativamente ao indicador “persistência” podemos afirmar que, em média, os ca-

sos em estudo demonstraram ser mais persistentes na resolução dos exerćıcios no

formato digital, sendo mesmo esta diferença (média) de uma unidade da escala de

medida usada para o caso 1—Paralisia Cerebral. No caso 2—Deficiência Mental

esta diferença na persistência não é tão elevada, notando-se contudo que no mı́nimo

é igual, tanto para o caso dos exerćıcios em formato papel como digital.

No que diz respeito ao indicador “tristeza” podemos afirmar que, em média, nos

casos em estudo, notou-se ser mais elevada na resolução dos exerćıcios no formato

papel, sendo mesmo esta diferença (média) superior a uma unidade (1,3) da escala

de medida usada para o caso 1—Paralisia Cerebral. No caso 2—Deficiência Mental
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esta diferença não é tão elevada, sendo contudo superior para os exerćıcios 5, 6 e 11;

nos outros exerćıcios não se verificaram diferenças.

Nota-se maior “vontade de continuar” a resolver exerćıcios no formato digital para

o caso 1—Paralisia Cerebral, sendo esta vontade, em média, de uma unidade na

escala de medida usada. Esta diferença de vontade não é tão acentuada para o

caso 2—Deficiência Mental, notando-se contudo que no mı́nimo é igual, sendo con-

tudo superior para os exerćıcios 7, 8 e 11; nos outros exerćıcios não se verificaram

diferenças.

Para o caso 1—Paralisia Cerebral, é ainda interessante notar que a moda (anotação

mais frequente) é a mesma apenas para os indicadores “ansiedade”, “atenção”, “de-

sistência” e “dificuldade em resolver o exerćıcio”, tanto para os exerćıcios em formato

digital como em papel. Nos restantes indicadores existe sempre diferença de moda,

sendo que a ajuda foi maior para os exerćıcios no formato papel, a alegria foi maior

para os exerćıcios no formato digital, a apatia foi maior para os exerćıcios no for-

mato papel, o desinteresse foi maior para os exerćıcios no formato papel, a destreza

manual (motricidade fina) foi maior para os exerćıcios no formato digital, a facili-

dade em executar foi maior para os exerćıcios no formato digital, a indiferença foi

maior para os exerćıcios no formato papel, o interesse foi maior para os exerćıcios

no formato digital, a persistência foi maior para os exerćıcios no formato digital, a

tristeza foi maior para os exerćıcios no formato papel e a vontade de continuar foi

maior para os exerćıcios no formato digital.

Para o caso 2—Deficiência Mental também deve ser ressalvado que a moda é di-

ferente apenas para o indicador “desinteresse”, sendo maior para os exerćıcios no

formato papel. Para os restantes indicadores não se verificaram diferenças.

Passemos agora a comparar a forma como os exerćıcios foram resolvidos um a um

e caso a caso, isto é, vamos comparar, para cada um dos dois casos, as diferenças

anotadas para cada um dos indicadores, mas apenas para cada um dos exerćıcios

isoladamente. As observações serão feitas relativamente aos exerćıcios no formato

digital, verificando-se, obviamente, o oposto para os exerćıcios no formato papel.

Assinalaremos, para cada exerćıcios, apenas os indicadores onde foram registadas

diferenças.
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Comecemos pelo caso 1—Paralisia Cerebral. Para o exerćıcio número um, verificou-

se que existiu menos ajuda, mais alegria, mais atenção, mais interesse, mais per-

sistência, menos tristeza e mais vontade de continuar. Para o exerćıcio número dois,

registámos mais alegria, menos apatia, mais atenção, mais dificuldades em resolver

o exerćıcio, menos facilidade em executar o exerćıcio, menos indiferença, mais inte-

resse, mais persistência, menos tristeza e mais vontade de continuar. Para o exerćıcio

número três, observámos mais alegria, menos dificuldades em resolver o exerćıcio,

mais facilidade em executar o exerćıcio, mais interesse, mais persistência, menos

tristeza e mais vontade de continuar. Relativamente ao exerćıcio número quatro re-

gistámos mais alegria, menos ansiedade, menos apatia, mais atenção, menos desinte-

resse, menos dificuldades em resolver o exerćıcio, menos indiferença, mais interesse,

mais persistência, menos tristeza e mais vontade de continuar. Para o exerćıcio

número cinco verificámos a existência de mais alegria, menos desinteresse, menos

dificuldades em resolver o exerćıcio, muito mais facilidade em executar o exerćıcio,

menos indiferença, mais interesse, mais persistência, menos tristeza e mais vontade

de continuar. Relativamente ao exerćıcio número seis verificámos a existência de me-

nos ajuda, mais alegria, menos desistência, mais destreza manual (motricidade fina),

menos indiferença, mais interesse, mais persistência, menos tristeza e mais vontade

de continuar. Em relação ao exerćıcio número sete registámos muito mais alegria,

menos desinteresse, mais destreza manual (motricidade fina), mais interesse, mais

persistência, muito menos tristeza e mais vontade de continuar. Para o exerćıcio

número oito registámos muito mais alegria, mais atenção, menos desinteresse, me-

nos desistência, mais destreza manual (motricidade fina), muito menos indiferença,

mais interesse, mais persistência, muito menos tristeza e mais vontade de continuar.

Relativamente ao exerćıcio número nove verificámos a existência de menos desinte-

resse, menos desistência, menos indiferença, mais interesse, mais persistência, muito

menos tristeza e mais vontade de continuar. Relativamente ao exerćıcio número

dez verificámos a existência de mais alegria, menos ansiedade, menos desistência,

mais facilidade em executar o exerćıcio, muito menos indiferença, mais interesse,

mais persistência, menos tristeza e mais vontade de continuar. Por último, para o

exerćıcio número onze registámos muito mais alegria, menos apatia, mais atenção,
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menos desinteresse, menos desistência, mais facilidade em executar o exerćıcio, muito

menos indiferença, mais interesse, mais persistência, menos tristeza e mais vontade

de continuar.

Como se pode concluir desta observações, e para o caso 1—Paralisia Cerebral, existiu

sempre mais interesse, mais persistência, menos tristeza e mais vontade de continuar

a resolver exerćıcios no formato digital do que no formato em papel. Também é

evidente que, em média, ouve menos ajuda, mais alegria, menos ansiedade, menos

apatia, mais atenção, menos desinteresse, menos desistência, menos dificuldades em

resolver o exerćıcio, mais facilidade em executar o exerćıcio e menos indiferença.

Façamos agora a análise equivalente para o caso 2—Deficiência Mental. Durante

a resolução do exerćıcio um verificámos mais ansiedade e mais atenção. Para o

exerćıcio número dois verificámos a existência de menos apatia, mais dificuldades

em resolver o exerćıcio e menos facilidade em executar o exerćıcio. Relativamente

ao exerćıcio número três registámos mais ajuda e mais alegria. Para o exerćıcio

número quatro registámos menos desinteresse, mais indiferença, mais interesse, mais

persistência. Relativamente ao exerćıcio número cinco verificámos a existência de

mais atenção, menos desinteresse e menos tristeza. Para o exerćıcio número seis

registámos menos alegria, mais atenção, menos desinteresse, mais interesse e me-

nos tristeza. Para o exerćıcio número sete verificámos a existência de menos an-

siedade, menos desinteresse, mais facilidade em executar, menos indiferença, mais

interesse e mais vontade de continuar. Relativamente ao exerćıcio número oito veri-

ficámos a existência de mais alegria, menos desinteresse, mais facilidade em executar

o exerćıcio, menos indiferença e mais vontade de continuar. Para o exerćıcio número

nove registámos mais alegria, menos apatia, menos indiferença e mais persistência.

Para o exerćıcio número dez verificámos a existência de menos ajuda, menos an-

siedade, menos dificuldades em resolver o exerćıcio, menos indiferença e mais per-

sistência. Finalmente, para o exerćıcio número onze verificámos a existência de

menos ajuda, menos atenção, menos desinteresse, menos desistência, menos dificul-

dades em resolver o exerćıcio, menos indiferença, mais persistência, menos tristeza

e mais vontade de continuar.

Como se pode ver, para o caso 2—Deficiência Mental, de uma forma generalista,
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a aluna começou por sentir maiores dificuldades na resolução dos exerćıcios no for-

mato digital, tendo sido necessária alguma ajuda extra, mas depois esta situação

inverteu-se, passando mesmo a revelar menos indiferença, mais interesse (e menos

desinteresse) e mais vontade de continuar a resolver exerćıcios no formato digital.

Este comportamento pode dever-se ao facto da aluna não estar familiarizada com a

possibilidade de resolução de exerćıcios no computador. Na aplicação dos diferentes

exerćıcios ao longo do ano lectivo, notámos, perfeitamente, a evolução, no sentido

positivo, do grau de “descontracção” (familiarização) da aluna com o computador.

Para além da evolução registada pelos próprios resultados, esta ideia sai também

reforçada pelas observações registadas durante a execução do exerćıcio número nove

em formato digital (veja-se a tabela 7.2).

De um ponto de vista mais qualitativo e menos quantitativo, pensamos que de

uma leitura mais atenta das observações que registámos nas tabelas 7.1, 7.2, 7.3

e 7.4, se pode concluir que estas crianças preferem os exerćıcios no formato digital

(usando o computador) aos exerćıcios no formato papel (recorrendo a materiais mais

tradicionais) e manifestam uma atitude mais positiva face aos primeiros; atente-se,

por exemplo, aos comentários dos exerćıcios número 4 e 6, do caso 1, e número 9,

do caso 2, no formato digital, e dos exerćıcios número 5, 7, 10 e 11, do caso 1, e

número 6, 7, 10 e 11, do caso 2, no formato papel.

De uma forma global, e tendo por base os exerćıcios no formato digital, podemos

afirmar que foi maior o tempo total em que a criança esteve concentrada, menor o

tempo total de execução, menor a ajuda, maior a alegria, menor a ansiedade, menor

a apatia, maior a atenção, menor o desinteresse, menor a a desistência, menores as

dificuldades em resolver os exerćıcios, maior a facilidade em executar os exerćıcios,

menor a indiferença, maior o interesse, maior a persistência, menor a tristeza e maior

a vontade de continuar a resolver exerćıcios. Gostaŕıamos ainda de sublinhar que

a utilização de computadores possibilitou o desenvolvimento da sensibilidade táctil

e a coordenação motora ao tocar/carregar nas teclas (usando o teclado) e o rato,

sendo este facto muito mais evidente para o caso da criança com Paralisia Cerebral.

Estes factos parecem ser contraditos em 2 (1%) dos 187 valores recolhidos, para o

caso 1—Paralisia Cerebral e em 7 (4%) dos 187 valores recolhidos, para o para o
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caso 2—Deficiência Mental.

Mais concretamente, para o caso 1—Paralisia Cerebral, e tendo como referência os

exerćıcios no formato digital, registamos maior desistência e menor destreza manual

(motricidade fina) para o exerćıcio número 2. De uma forma semelhante, para o

caso 2—Deficiência Mental, registamos mais ansiedade para o exerćıcio número 1,

mais dificuldades em resolver o exerćıcio e menor facilidade em executar o exerćıcio

número 2, maior ajuda para o exerćıcio número 3, maior indiferença para o exerćıcio

número 4, menos alegria para o exerćıcio número 6 e menor atenção para o exerćıcio

número 11.

7.2 Considerações finais

A tecnologia mudou profundamente o modo como aprendemos e vivemos. Esta

relação parece ser bastante complexa, na medida em que as TIC, e sobretudo porque

ambientes de aprendizagem social e tecnologicamente ricos, parecem tanto necessitar

como promover competências e aprendizagem.

Na opinião de vários autores, parece que estamos a caminhar para uma “aprendi-

zagem digital” (veja-se, por exemplo, [72, 110–114]). De acordo com Weller [110]

existem cinco factores que favorecem a utilização da Internet na educação: a sua

aceitação social; facilita um sentimento de controlo e de propriedade para os edu-

cadores, muito mais do que tecnologias anteriores; o navegador (browser) tornou-se

numa interface genérica; é um meio tanto interactivo (fazer alguma coisa com a

informação e não ser apenas um receptor passivo desta) como pessoal (cada aluno

é único); é uma tecnologia tanto de suporte (por exemplo, um retalhista pode usar

a Internet para completar suas lojas f́ısicas, por exemplo, pela distribuição domi-

ciliária de supermercados) como disruptiva (no caso do retalhista, por exemplo,

o objectivo não tem que passar pela substituição dos seus locais f́ısicos de venda

por vendas baseadas na Internet, mas sim tornar posśıvel a complementaridade de

ambas, alterando assim a organização e implementação da empresa).

A Internet pode ser utilizada para complementar o ensino presencial; por exem-

plo, muitas universidades sedeadas campus usam a Internet não para substituir as
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lições presenciais tradicionais, mas sim como um meio de as completar (por exem-

plo, páginas web podem ser usadas para fornecer informações adicionais, ou e-mail

pode ser utilizado como um meio de contacto com os tutores de grandes cursos).

Claro está que existem temas que melhor se adequam à sua utilização (um curso de

“ Introdução às Tecnologias da Informação”, um curso para professores que dese-

jam aprender sobre conferência baseada em computadores, são exemplos de cursos

onde o uso efectivo da tecnologia é parte integrante do conteúdo do curso), sem

esquecer a aptidão pedagógica (por exemplo, na aprendizagem baseada em recursos,

onde se apresenta aos alunos uma vasta gama de recursos, muitas vezes externos à

universidade, os estudantes derivam a sua própria experiência de aprendizagem a

partir desses recursos, dentro do âmbito global do curso). A utilização da Internet

também conduz a benef́ıcios institucionais porque as instituições podem beneficiar

da utilização da Internet na educação, tanto no campus como a chegar a novos

públicos, bem como do fato de que a Internet pode ser vista como um mecanismo

Aprendizagem Assistida por Computador — muitos cursos usam a Internet para

fornecer simulações, auxiliares de visualização e ferramentas interactivas.

Adicionalmente, a matemática é uma actividade humana fundamental, uma forma

de fazer sentido do mundo. As crianças possuem uma curiosidade e interesse naturais

pela matemática, e chegam à escola com uma compreensão de conceitos matemáticos

e estratégias de resolução de problemas que elas descobriram através da exploração

do ambiente que as rodeia. De acordo com Johnson [115] e o relatório [116] a

educação primária é um momento importante de crescimento na transição do pen-

samento matemático dos alunos. A fim de os tornar mais rigorosos no seu trabalho,

tanto na leitura de problemas como na elaboração de soluções, os estudantes dos

primeiros ńıveis de ensino precisam de praticar mais para reforçar o que eles estão a

aprender, um processo que tradicionalmente ocorre no papel. Geralmente, após os

estudantes terem conclúıdo os exerćıcios práticos ou trabalhos de casa, muitas vezes

eles têm que esperar para que o seu professor os possa verificar e fornecer feedback.

Estas interrupções podem reduzir o interesse nos alunos, bem como a eficiência de

aprendizagem.

A pesquisa apresentada no relatório [116] mostra que estudantes matematicamente
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literados pensam de forma flex́ıvel na melhor forma de resolver um problema. Mesmo

assim, muitas das aproximações que estes estudantes adoptam são distribúıdas nos

livros de texto ou de apoio. Infelizmente, estes livros são pensados para o aluno

ou estudante médio, o que muito frequentemente dificulta a escolha do “melhor”

conteúdo para estudantes com capacidades de aprendizagem distintas. Por exemplo,

em Portugal é comum que toda a turma e mesmo toda a escola tenha o mesmo livro

de texto e material de apoio para todos os alunos. Como se sabe, alunos com ńıveis

ou capacidades de aprendizagem diferente poderiam beneficiar de textos adaptados

às suas necessidades (maiores ou menores). Consequentemente, a profundidade e

flexibilidade oferecidos por estes livros é limitada. A tecnologia pode ser utilizada

para ajudar a colmatar estas lacunas. Em particular as actividades baseadas no e-

learning podem fornecer conteúdos personalizados (“talhados à medida do aluno”),

integrando o próprio processo de aprendizagem. Mas os estudantes mais novos

podem ficar irrequietos e desconcentrados quando expostos longos peŕıodos de tempo

à frente do computador para aprender (matemática).

Os professores, mas também os pais e encarregados de educação, têm uma pala-

vra importante a dizer neste processo; como observado por Warschauer [112], “o

professor deve estar centralmente implicado, sendo instrutor e mentor activo, espe-

cialmente nas etapas iniciais do trabalho em um projecto. A instrução não focada

pode deixar os estudantes sem um rumo, sendo isto especialmente perigoso para

≪estudantes em risco≫, como por exemplo, com dificuldades de aprendizagem, alfa-

betização limitada, limitações de linguagem, ou com falta de bases”, não devendo

nunca ser de alguma forma esquecido que “Os pais têm um papel vital a desem-

penhar como principais educadores das crianças jovens e algumas crianças terão

muitas oportunidades de realização em casa recorrendo às TIC. As crianças jovens,

e as suas famı́lias, podem aceder à aprendizagem dispońıvel na comunidade, por

exemplo comunidades em rede, bibliotecas e centros de aprendizagem, muito antes

da sua entrada em estabelecimentos de ensino (oficial). Alguns pais podem possuir

conhecimentos e capacidades de utilização das TIC que podem ser partilhadas no

contexto”, [117].



7.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 151

Repare-se que, tal como Zabalza, [1], afirmou “qualquer actividade pode ser anali-

sada na perspectiva da sua validez (congruência relativamente aos objectivos, se se

consegue com ela o pretendido), significação (se realmente é relevante a actividade

em si mesma, se merece a pena fazer-se o que ela implica) e funcionalidade (se é

realizável na perspectiva da situação ou das condições em que deve ser realizada e

compat́ıvel com as restantes componentes do processo didáctico)”. Do nosso ponto

de vista, pelo que podemos constatar na “sala de aula” e pelos resultados discutidos

acima, esta observação aplica-se na integra aos exerćıcios no formato digital aqui

apresentados.

McNeil observa, nos seus critérios filosóficos, que devemos escolher “entre as activi-

dades agradáveis em si mesmas, e neste momento, ou actividades não tão agradáveis

que conduzem a futuras experiências desejáveis”; repare-se na evolução ocorrida pela

criança com Deficiência Mental (caso 2), desde o primeiro até ao último exerćıcio.

Do nosso ponto de vista, o conjunto de exerćıcios aqui apresentado facilita a veri-

ficação, na integra, de todos os critérios tecnológicos, poĺıticos e práticos propostos

por McNeil.

Pensamos também que os exerćıcios aqui apresentados constituem actividades que

ajudam fortemente na transposição da atitude fechada para uma atitude aberta,

quando nos reportamos aos critérios psicológicos propostos por McNeil (secção 5.2).

Segundo o nosso ponto de vista, tendo sempre presentes as dificuldades da criança, o

professor deverá começar por uma atitude mais fechada, pretendendo alcançar uma

atitude completamente aberta.

Repare-se ainda que este conjunto de exerćıcios facilita uma estratégia docente que

funda o método “indutivo” ao método “dedutivo”. Claro que tudo dependerá da

dinâmica a imprimir no processo de aprendizagem. A presença do professor e sua

oferta de ajuda são sempre vistas como uma dupla mensagem por parte do aluno,

implicando uma “dimensão técnica-objectiva e uma atitude afectiva” (“isto é o que

tens ou o que podes fazer para progredir no teu trabalho” e “bem vês que estou aqui

para te ajudar e que, portanto, podes contar comigo”), [1].

Note-se que a criança deve ser o centro de todas as nossas decisões: é necessário

que ela seja capaz de suportar todas as situações a que seja exposta “não apenas
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a ńıvel de desorientação técnica mas também a ńıvel de autonomia funcional e

desamparo afectivo (o que significa que, previamente, devem ser trabalhadas as

atitudes e estratégias cognitivas e de actuação que tornem isso posśıvel)”, [1].

Um outro aspecto que gostaŕıamos de sublinhar é o da avaliação formativa do resul-

tado. Independentemente de se tratarem de objectivos terminais ou experienciais, o

aluno necessita de comprovar se está ou não no caminho certo, sendo fundamental a

anotação de uma série de marcos ou indicadores do caminho a seguir. Não nos refe-

rimos a uma avaliação no sentido de obtenção de uma classificação numérica (uma

nota). Referimos sim a uma avaliação formativa. Se o “sentimento” de competência

for positivo reforçar-se-á a atitude de “sentir-se capaz”; se for negativo, poder-se-á

procurar as causas e definir a instrução de apoio que se mostre necessária. Esta

avaliação deve permitir desencadear uma justificação ou explicação à resposta dada

e manifestar uma atitude de confiança no aluno, independentemente da resposta ter

sido ou não correcta. Isto actua como uma informação de retorno relativamente

ao processo seguido, isto é, como feedback, sendo que, no caso de ser necessário

repeti-lo, servirá para que a actuação se vá depurando e melhorando nos passos

a dar, nos materiais a utilizar, etc., quer porque não tenha sáıdo tão bem quanto

seria desejável, quer porque exige ser praticado repetidas vezes para favorecer a sua

retenção. Estamos convictos que os exerćıcios aqui apresentados no formato digital

facilitam imenso esta tarefa.

Os alunos com deficiência apresentam um conjunto de caracteŕısticas únicas que

dificultam a sua integração na escola e consequentemente a sua aprendizagem. Com

a realização deste trabalho pretendemos, de alguma forma, ter contribúıdo para

promover a inclusão, facilitar, de alguma forma, a avaliação de diagnóstico, melhorar

as práticas pedagógicas (a ńıvel pessoal e profissional) e fomentar o sucesso educativo

da criança portadora de deficiência.

Contudo, devemos ter presente que de nada vale este empenho por parte do pro-

fessor se o aluno não tiver uma participação activa no processo, sendo fundamental

“reforçar as capacidades do sujeito para gerir ele próprio os seus projectos, os seus

processos, as suas estratégias”, [4].

Só através do conhecimento do historial cĺınico e do processo de desenvolvimento



7.3. PERSPECTIVAS DE TRABALHO FUTURO 153

da criança deficiente, das causas e das caracteŕısticas t́ıpicas dessa deficiência e das

suas possibilidades educativas se poderá elaborar, em consciência, um Programa

Educativo Individual e consequentemente um Curriculum, que se ajuste às necessi-

dades da criança e contribua para uma aprendizagem efectiva e desenvolvimento de

competências e capacidades.

7.3 Perspectivas de trabalho futuro

Esperamos que num futuro relativamente próximo, previsivelmente ainda durante

este ano lectivo, esteja dispońıvel na Internet um sistema colaborativo de partilha

de exerćıcios dinâmicos nas áreas de Matemática e de Ĺıngua Portuguesa. Este

sistema ficará dispońıvel a todos, bastando para isso que se registem. Obviamente

que existirão pelo menos dois tipos de utilizadores: os professores e os alunos. Aos

professores será permitida a criação de novos exerćıcios, a escolha de um conjunto

deles para trabalho dos alunos, a consulta de dados estat́ısticos relativos à execução

por parte dos alunos dos conjuntos anteriormente seleccionados, entre outras funci-

onalidades. Aos alunos será permitido apenas a resolução dos exerćıcios. O sistema

incluirá também uma parte de acesso público, sem necessidade de qualquer tipo de

registo por parte dos alunos ou dos professores, mas a qual não poderá facultar aos

seus utilizadores todas as suas funcionalidades, por razões óbvias.

O conjunto de exerćıcios apresentado e discutido ao longo deste trabalho é parte inte-

grante deste sistema, encontrando-se este sistema ainda em fase de desenvolvimento.

Será a nossa prioridade número um continuar a colaborar no desenvolvimento deste

sistema.

Contudo, e tal como observado por Watson [118] numa pesquisa desenvolvida no

Reino Unido, “o mais significativo é que não houve nenhum tempo extra dispońıvel

para o pessoal envolvido gastar na exploração e utilização da rede de comunicações.

Foi uma carga adicional numa agenda profissional já sobrecarregada”. Do mesmo

modo, em Portugal, não esperamos que os professores tenham qualquer tempo extra

que possa ser dedicado na exploração de alguma metodologia ou ferramenta nova

sem a existência de qualquer vantagem óbvia. As alterações legislativas introduzidas

recentemente no sistema de ensino, nomeadamente as que derivam directamente do
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novo Estatuto da Carreira Docente, reforçam esta nossa convicção.

Mas, pensamos que uma vantagem clara do sistema que se pretende ver desenvolvido

e implementado reside na poupança de tempo que um professor, em particular, pode

vir a registar. Por exemplo, como se sabe, em Portugal, no caso de alunos com NEE

e deficiência f́ısica, tradicionalmente, o professor escreve no caderno de exerćıcios do

aluno (para cada aluno) o conjunto de exerćıcios (trabalho de casa) que cada aluno

deve tentar resolver. Este é um trabalho manual, que consome grandes quantidades

de tempo. Quando os estudantes regressam com o trabalho feito, o professor deve

ler e corrigir cada um dos trabalhos em cada um dos cadernos, de modo a que tanto

ele como o aluno tenham feed-back do trabalho desenvolvido. Este trabalho envolve

da parte do professor uma análise detalhada para cada aluno, no sentido de avaliar

o progresso do aluno e assim decidir fazer alguma alteração ou ajuste tanto a ńıvel

do programa como pedagógico. Obviamente que o professor deve fazer esta análise

não só para cada aluno individualmente, mas também para o grupo/turma (onde é

que a turma tem mais facilidades/dificuladades).

Num futuro próximo, com este sistema o professor pode seleccionar diferentes con-

juntos de exerćıcios para cada aluno, ou alternativamente, propor o mesmo conjunto

de exerćıcios para toda a turma, através da simples criação de listas de e-mail. Pos-

teriormente, o sistema fornecerá ao professor informação estat́ıstica detalhada sobre

cada aluno e da turma/grupo. Acreditamos que estes dados podem ajudar muito o

professor na avaliação do seu trabalho, em especial nos ajustes mencionados acima.

A selecção de conjuntos diferentes de exerćıcios pode parecer que não conduz direc-

tamente a uma poupança no tempo de trabalho do professor, mas a sua correcção

automática e os dados estat́ısticos recolhidos não deixam dúvidas. Acreditamos que

os professores podem usar este tempo extra no estudo dos motivos ou razões que

levam a que algumas crianças tenham ou não dificuldades na aprendizagem.

Com este sistema convida-se também a comunidade, em particular a educativa, a

contribuir, partilhando as suas ideias e experiências através de grupos colaborativos

de discussão. Tanto professores, como investigadores, como alunos e pais, podem

enviar emails com questões aos outros participantes na discussão na forma de texto

simples, fotos, áudio e v́ıdeo, de maneira a ajudar no enriquecimento do contexto de
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discussão. Este processo espećıfico de discussão é dividido em três etapas: primeira,

a questão deve ser preparada (e.g., escrita da questão numa folha para depois tirar

uma foto ou gravar a questão usando v́ıdeo ou som); segunda, envio da mensagem

multimédia por email (são mantidas contas de email individuais para cada um dos

participantes); terceira, o sistema analisa a mensagem e disponibiliza-a (publica-a)

junto da comunidade de discussão (a linha de “assunto” do email torna-se no t́ıtulo

do tópico em discussão, sendo o “corpo” da mensagem o “conteúdo” a discutir).

Obviamente que para o aluno as vantagens são as apresentadas e discutidas ao longo

deste documento.

É evidente que com o desenvolvimento de uma ferramenta desta muitas hipóteses

e questões de investigação se colocam. Será que esta plataforma vai ser utilizada?

Sendo utilizada, por quem? Com que periodicidade? Com que vantagens? Será

realmente colaborativa?
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históricos da pessoa com deficiência, Educere et Educare Revista de Educação

1 (1) (2006) 103–108, consultado em 16/09/2009.

URL http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/

article/download/1013/865
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[51] L. C. da Silva, Computador na prática pedagógica com realce para a educação

especial, Dissertação de Mestrado, Escola Superior de Educação — Instituto
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A Competências gerais e ńıveis

de desempenho

Neste apêndice apresentam-se na integra as competências gerais e ńıveis de desem-

penho propostos pelo Ministério da Educação, [105].
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A.1 2
o ano do 1

o CEB

Tabela A.1 – Competências gerais e ńıveis de desempenho
espectáveis para o 2o ano do 1o CEB.

Competências gerais Nı́veis de desempenho

Números e Cálculo

—A compreensão do sistema de nume- —Aptidão para relacionar e ordenar números inteiros em sequências
ração de posição e do modo como este crescentes e decrescentes.
se relaciona com os algoritmos das —Reconhecimento de regularidades na contagem (2 em 2, 5 em 5,
quatro operações. 10 em 10).
—O reconhecimento dos números —Reconhecimento dos números inteiros (até 1000).
inteiros e decimais e de formas —Aptidão para utilizar a simbologia >, < e =.
diferentes de os representar e relacionar, —Relacionar a dezena, a centena com a unidade.
bem como a aptidão para usar as —Ser capaz de decompor os números em somas, diferenças e produtos.
propriedades das operações em —Reconhecimento dos números pares e ı́mpares.
situações concretas, em especial quando —Compreensão e escrita de números ordinais.
aquelas facilitam a realização de —Compreensão das tabelas de adição e subtracção e multiplicação.
cálculos. —Compreensão das tábuas da multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10.

—Compreensão e resolução de situações problemáticas simples, recor-
rendo à adição e à subtracção.
—Compreensão de 1/2 e ×2.
—Compreensão da soma com transporte.
—Compreensão da subtracção.
—Compreensão da multiplicação por um número com um algarismo.

Geometria (Espaço e Forma/Grandezas e Medidas)

Espaço e Forma
—O reconhecimento de formas geomé- —Aptidão para comparar comprimentos de itinerários traçados entre
tricas simples, bem como a aptidão dois pontos.
para descrever figuras geométricas e —Reconhecimento das semelhanças entre objectos e sólidos
para completar e inventar padrões. geométricos.
—A aptidão para realizar construções —Comparar quadrado, rectângulo, triângulo e ćırculo.
geométricas simples, assim como para —Utilização do geoplano, representando figuras geométricas.
identificar propriedades de figuras —Realização de desenhos decorativos em papel quadriculado.
—A compreensão do processo de Grandeza e Medidas
medição e a aptidão para fazer —Aptidão para estabelecer relações entre factos e acções que envolvam
medições e estimativas em situações as noções temporais.
diversas do quotidiano utilizando —Reconhecimento da necessidade da escolha da unidade de medida.
instrumentos apropriados. —Aptidão para comparar capacidades, massas, áreas, volumes.

—Aptidão para ler e escrever horas.
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A.2 3
o ano do 1

o CEB

Tabela A.2 – Competências gerais e ńıveis de desempenho
espectáveis para o 3o ano do 1o CEB.

Competências gerais Nı́veis de desempenho

Números e Cálculo

—A compreensão do sistema de nume- —Ler e escrever números inteiros até ao milhar.
ração de posição e do modo como este —Ler e escrever números decimais até à centésima.
se relaciona com os algoritmos das —Resolver situações problemáticas simples.
—O reconhecimento dos números —Estabelecer relações de grandeza entre quantidades.
inteiros e decimais e de formas —Desenvolver o cálculo mental.
diferentes de os representar e relacionar, —Saber aplicar os seus conhecimentos em situações do quotidiano.
bem como a aptidão para usar as —Saber operar.
propriedades das operações em —Identificar os numerais ordinais até ao trigésimo.
situações concretas, em especial quando —Construir e memorizar as tabuadas da multiplicação por 6, 7, 8 e 9.
aquelas facilitam a realização de —Utilizar a noção de 1/3 de X e 1/5 de X como inverso de 3 × X e
cálculos. 5 × X.

—Compor e decompor números.
—Ordenar números.

Geometria (Espaço e Forma/Grandezas e Medidas)

Espaço e Forma
—O reconhecimento de formas geomé- —Identificar figuras geométricas.
tricas simples, bem como a aptidão —Identificar e comparar sólidos geométricos.
para descrever figuras geométricas e —Reconhecer ângulos.
para completar e inventar padrões. —Utilizar compasso, régua e esquadro na construção de
—A aptidão para realizar construções figuras geométricas.
geométricas simples, assim como para Grandeza e Medidas
identificar propriedades de figuras —Resolver situações por estimativa.
—A compreensão do processo de —Relacionar o metro, o cent́ımetro e o dećımetro.
medição e a aptidão para fazer —Fazer medições.
medições e estimativas em situações —Calcular o peŕımetro.
diversas do quotidiano utilizando —Reconhecer o cm2 como unidade de medida de área.
instrumentos apropriados. —Estabelecer relações entre as várias unidades de medida.

—Comparar volumes de objectos.
—Medir capacidades de recipientes.
—Relacionar o kg e o g.
—Relacionar a hora, o minuto e o segundo.
—Representar valores monetários utilizando o e.
—Resolver situações problemáticas do quotidiano.
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A.3 4
o ano do 1

o CEB

Tabela A.3 – Competências gerais e ńıveis de desempenho
espectáveis para o 4o ano do 1o CEB.

Competências gerais Nı́veis de desempenho

Números e Cálculo

—A compreensão do sistema de nume- —Ler e escrever os numerais ordinais até ao 50o.
ração de posição e do modo como este —Ler e escrever os numerais ordinais 100o e 1000o.
se relaciona com os algoritmos das —Identificar ordens e classes da milésima ao milhão.
—O reconhecimento dos números —Ler e escrever números.
inteiros e decimais e de formas —Ordenar números em sequências crescentes e decrescentes.
diferentes de os representar e relacionar, —Estabelecer relações de ordem entre números e utilizar a simbologia

<, >, =.
bem como a aptidão para usar as —Representar números decimais numa régua graduada (ate à décima).
propriedades das operações em —Numa recta graduada, dado o número correspondente a um ponto,
situações concretas, em especial quando atribuir o número correspondente a outro ponto.
aquelas facilitam a realização de —Fazer a composição de operadores numéricos.
cálculos. —Utilizar tabelas de duas entradas da multiplicação para a divisão.

—Estimar a ordem de grandeza de um resultado antes de efectuar o
cálculo.
—Procurar estratégias diferentes para efectuar um cálculo.
—Explicitar oralmente e representar por escrito os passos seguidos ao
efectuar cálculos.
—Reconhecer múltiplos de um número natural.
—Reconhecer a equivalência entre:
×0, 01 e : 100;
×0, 001 e : 1000.
—Descobrir a regra para calcular o quociente de um número por 100
e por 1000.
—Descobrir a regra para calcular o produto de um número por 0,01 e
por 0,001.
—Reconhecer a equivalência entre:
: 0,1 e ×10;
: 0,01 e ×100;
: 0,001 e ×1000.

Geometria (Espaço e Forma/Grandezas e Medidas)

Espaço e Forma
—O reconhecimento de formas geomé- —Comparar e identificar os seguintes sólidos geométricos: cubo, esfera,
tricas simples, bem como a aptidão cilindro, paraleleṕıpedo, cone e pirâmide.
para descrever figuras geométricas e —Transformar sólidos geométricos feitos em materiais moldáveis.
para completar e inventar padrões. —Construir caixas em papel, cartolina ou cartão.
—A aptidão para realizar construções —Desmontar um cubo de cartão e procurar fazer a planificação da sua
geométricas simples, assim como para superf́ıcie.
identificar propriedades de figuras —Construir um cubo a partir de uma dada planificação.
—A compreensão do processo de —Reconhecer ângulos em figuras geométricas planas e nos objectos.
medição e a aptidão para fazer —Comparar a amplitude de ângulos e reconhecer: ângulo recto, ângulo
medições e estimativas em situações agudo e ângulo obtuso.
diversas do quotidiano utilizando —Fazer transformações de figuras geométricas planas segundo algumas
instrumentos apropriados. regras (utilizando diferentes meios e materiais: dobragens, geoplano,

etc.).
—Desenhar livremente com o compasso.
—Desenhar frisos e rosáceas.
—Desenhar livremente utilizando a régua.
—Fazer uma composição a partir de um dado padrão.
—Desenhar figuras geométricas simples em superf́ıcies curvas.
—Desenhar figuras geométricas simples com algumas regras.

Continua na página seguinte
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Continuação da página anterior
Competências gerais Nı́veis de desempenho

—Representar, no geoplano, figuras geométricas e reproduzi-las em
papel ponteado.
—Procurar, numa grelha quadriculada, os pontos de uma recta equi-
distantes de um dado ponto.
—Esboçar a planta da sala de aula.
—Fazer a leitura da planta da escola.
Grandeza e Medidas
—Relacionar o metro, o dećımetro, o cent́ımetro e o miĺımetro.
—Construir o decâmetro e o hectómetro e utilizá-los para fazer
medições (do corredor da escola, do pátio, do caminho da escola a
casa...).
—Relacionar o quilómetro, o hectómetro, o decâmetro, o metro, o
dećımetro, o cent́ımetro e o miĺımetro.
—Calcular o peŕımetro de poĺıgonos.
—Desenhar poĺıgonos a partir de um peŕımetro dado.
—Medir o diâmetro e o raio de uma circunferência.
—Construir colectivamente o metro quadrado com quadrados de 1 dm
de lado feitos em papel quadriculado.
—Relacionar o m2, o dm2 e o cm2.
—Descobrir as fórmulas para o cálculo das áreas do quadrado e do
rectângulo.
—Calcular áreas de quadrados e de rectângulos utilizando a fórmula.
—Construir o dećımetro cúbico a partir do dećımetro quadrado.
—Projectar a construção do metro cúbico.
—Medir a capacidade de recipientes.
—Relacionar as unidades de medida de capacidade:
kl, hl, dal, l, dl, cl, ml.
—Determinar massas em balanças de vários tipos.
—Relacionar as unidades de medida de massa:
kg, hg, dag, g, dg, cg, mg.
—Construir um esquema de referência de forma a realçar:
– a relação entre duas unidades consecutivas dentro do mesmo sistema
de medida;
– a repetição dos prefixos dos múltiplos e submúltiplos em todos as
sistemas.
—Utilizar instrumentos da vida corrente relacionados com o tempo:
relógios, calendários, horários.





B Curŕıculos Espećıficos

Individuais

Neste apêndice apresenta-se o Curŕıculo Espećıfico Individual de cada uma das alu-

nas que foram objecto do estudo aqui apresentado. Os documentos estão conforme

os originais, tendo apenas sido omitidos ou alterados os dados que pudessem con-

duzir à identificação das alunas. Os nomes usados são fict́ıcios.

179





 
 

Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião 
                                 EB 2, 3 de Santa Marta de Penaguião 
 

 

 

         

Currículo Específico Individual 

Nome do Aluno: Ana 

Tendo em consideração as dificuldades e o ritmo de aprendizagem da Ana e a tentativa 

de preparação para a vida adulta, a aluna frequentará com carácter regular as aulas de 

Educação Física, Educação Musical, Religião e Moral, Formação Cívica, Área de 

Projecto e Educação Visual e Tecnológica. 

COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE AUTONOMIA / INDEPENDÊNCIA PESSOAL 

- VESTUÁRIO E ESQUEMA CORPORAL (A aluna será capaz de…) 

Objectivos Gerais: 

 Participar nas actividades de Educação Física, Educação Musical, Religião e 

Moral, Formação Cívica, Área de Projecto e Educação Visual e Tecnológica. 

 Desenvolver maior autonomia nas tarefas de natureza pessoal diárias. 

 Manejar correctamente e de forma autónoma o computador. 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

Fazer o seu tabuleiro de comida ao almoço    

Abotoar o casaco e os botões das calças ou saia    

Fazer e desfazer nós/apertar cordões    

Lanchar no Bar da escola    

Desligar/ligar e jogar correctamente o computador    

Esperar a sua vez    

Fazer recados dentro da escola    

Arrumar o material utilizado por si dentro da sala e na pasta    

Deslocar-se sozinha para as salas de aula e para o recreio    
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COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR – 

MOTRICIDADE FINA E GLOBAL (A aluna será capaz de…) 

Objectivos Gerais: 

 Participar nas actividades de Educação Física e de Educação Musical, Religião 

e Moral, Formação Cívica, Área de Projecto e Educação Visual e Tecnológico. 

 Manipular objectos e coordenar movimentos finos e amplos 

 Identificar e nomear partes do corpo 

 Perceber o próprio corpo 

 Aplicar conceitos de lateralidade 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

Fazer trabalhos manuais com maior precisão    

Montar puzzles complexos    

Fazer dobragens    

Atirar e fazer a recepção da bola com as mãos    

Fazer movimentos coordenados com o corpo, correr, chutar a bola e 

contornar obstáculos 

   

Moldar pastas e reciclar materiais     

Desenhar o corpo humano/situações do dia a dia     

Confeccionar bolos    

Exercitar a actividade de rasgar papel, colar, cortar, picotar, modelar, 

carimbar 

   

Realizar trabalhos de tecelagem (esmina, bordados, Arraiolos, etc)    

Identificar partes do corpo    

Identificar a esquerda e a direita    

Construir o corpo humano    

Colar papel dentro de figuras limitadas    
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COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 

SENSORIAL/PERCEPÇÃO (A aluna será capaz de…) 

Objectivos Gerais: 

 Participar nas actividades de Educação Física e de Educação Musical, Religião 

e Moral, Formação Cívica e Área de Projecto e Educação Visual e Tecnológica. 

 Interpretar correctamente os estímulos visuais, auditivos, tácteis e espaciais. 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

 Identificar com segurança formas geométricas    

Pôr por ordem/sequenciar figuras de uma história    

Encontrar figuras idênticas mais complexas    

Fazer jogos/puzzles mais complexos    

Identificar/descrever imagens    

Utilizar propriedades e conceitos: leve/pesado – grande/pequeno-

manhã/noite – fino/grosso 

   

Discriminar texturas, grandezas, pesos, cheiros e sabores    

Participar em ambientes festivos    

Reproduzir canções    

Discriminar/reconhecer com segurança as estações do ano    

Consolidar as noções temporais (dias da semana), meses, anos    

Associar objectos à sua silhueta    

Juntar objectos do mesmo tamanho, forma e cor    

Identificar e discriminar as cores básicas principais    
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COMPETÊNCIAS DA ÁREA DA COMUNICAÇÃO RECEPTIVA E 

EXPRESSIVA (A aluna será capaz de…) 

Objectivos Gerais: 

 Participar nas actividades de Educação Física e de Educação Musical, Religião 

e Moral, Formação Cívica e Área de Projecto e Educação Visual e Tecnológica. 

 Desenvolver a leitura 

  Desenvolver a escrita 

  Desenvolver a comunicação oral 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

Escutar histórias e reter o fundamental    

Reconhecer e reproduzir correctamente vários sons e fonemas    

Reconhecer palavras do seu meio    

Aumentar o seu vocabulário    

Escrever palavras e pequenas frases    

Agrupar letras pela forma    

Associar imagens a palavras e vice-versa    

Ler palavras usando o método de leitura (28 palavras)    

Reconhecer e escrever identificando o seu nome e o nome de 
pessoas próximas 

   

Realizar grafismos    

Reconhecer datas e factos significativos    

Usar o computador como ferramenta de apoio à escrita/leitura, para 
copiar pequenas palavras e frases 

   

Reproduzir e desenvolver histórias com a ajuda de imagens    
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COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO (A aluna 

será capaz de…) 

Objectivos Gerais: 

 Adquirir conceitos Matemáticos e da área de Estudo do Meio 

 Desenvolver o pensamento lógico 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

Identificar e associar partes do dia a actividades específicas    

Saber o que está primeiro, no meio e no fim    

Associar o número à quantidade até ao número 10    

Ler e escrever os números até 10    

Fazer contagens crescentes e decrescentes até 10    

Formar conjuntos de 3, 4, ou 5 objectos/elementos    

Seriar com ordem lógica figuras e padrões    

Formar conjuntos por classes    

Utilizar o computador para realizar jogos didácticos de Matemática    

Conhecer o dinheiro    

Realizar somas e subtracções simples    

Estabelecer relações entre conjuntos    

Adquirir noções de quantidade, peso e volume    

Conhecer as horas/relógio    

Identificar os dias da semana e estações do ano    

Reconhecer e identificar os frutos e associar às estações do ano    

Conhecer as principais regras e cuidados a ter com a alimentação e saúde    

Relacionar épocas do ano com festividades e acontecimentos    
 

 
Os níveis de realização a ter em conta na avaliação serão os seguintes:  Não adquirido (0) 
 Pouco adquirido (1) 
 Adquirido (2) 
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Currículo Específico Individual 

Nome do Aluno: Maria 

COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - (A aluna será capaz 

de…) 

Objectivos Gerais: 

 Desenvolver a comunicação oral e a comunicação escrita; 

 Desenvolver a competência pelo gosto da leitura e da escrita; 

 Desenvolver a área vocabular; 

 Comunicar oralmente com progressiva autonomia e clareza. 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

Participar em diálogos e emitir opiniões    

Reter a informação oral    

Descrever gravuras    

Reproduzir e memorizar lengalengas, adivinhas, provérbios, travalínguas, etc.    

Reconhecer oralmente palavras (adaptar o método das 28 palavras)    

Formar palavras a partir de sílabas e palavras trabalhadas anteriormente    

Ler e escrever palavras escritas em letras maiúsculas    

Ler pequenas frases através do método das 28 palavras    

Construir palavras a partir das palavras e sílabas conhecidas    

Escrever o seu nome completo com letra maiúscula    

Copiar sem alterar a ordem das letras    

Escrever pequenas palavras e frases à mão e/ou no computador    

Identificar o singular e o plural de alguns nomes    

Fazer a divisão silábica simples    

Identificar os tempos verbais Presente e Passado    

Identificar elementos comuns a várias palavras    

Realizar jogos de substituição de sílabas ou palavras para formar outras palavras    
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COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA – (A aluna será capaz de…) 

Objectivos Gerais: 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio, de cálculo mental e de resolução de 

problemas; 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

Quantificar agrupamentos    

Descobrir progressivamente os números    

Ler e escrever números por ordem crescente e decrescente    

Efectuar contagens    

Estabelecer relações entre números, utilizando sinais (>, < e =)    

Efectuar contagens dois a dois    

Calcular somas e subtracções simples    

Praticar o cálculo mental com números pequenos    

Reconhecer e nomear figuras planas: círculo, quadrado, rectângulo e triângulo    

Fazer composições com figuras geométricas    

Identificar noções: alto/baixo; pesado/leve; largo/estreito etc    

Estabelecer relações entre factos e acções que levem à distinção das noções 

temporais: antes/depois ; hoje/amanhã 

   

Relacionar dia/semana; estações do ano/meses    

Reconhecer carácter fixo de alguns fenómenos e actividades (noite/dia; 
refeições, dias da semana)  

   

Identificar números ordinais    

Conhecer algumas moedas e notas em uso    
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COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE ESTUDO DO MEIO (A aluna será capaz de…) 

Objectivos Gerais: 

 Ter conhecimento de si próprio e do meio físico envolvente; 

 Desenvolver e estruturar a noção de espaço e tempo; 

 Desenvolver hábitos de higiene pessoal e de hábitos de vida saudável e de 

segurança; 

 Reconhecer e valorizar o seu património histórico e cultural, desenvolvendo o 

respeito pelos outros povos e culturas. 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

Saber a data do seu nascimento e a sua idade    

Representar o seu corpo, comparando-se com outros    

Reconhecer e aplicar normas de higiene do corpo    

Reconhecer unidades de tempo (dia/semana)    

Identificar profissões e locais de comércio    

Identificar animais, as suas características físicas e como se reproduzem    

Reconhecer diferentes ambientes onde vivem os animais    

Conhecer e aplicar normas de prevenção rodoviária    

Localizar no corpo os órgãos dos sentidos    

Conhecer normas de higiene alimentar    

Identificar alimentos indispensáveis a uma vida saudável    

Descrever acções realizadas ao longo do dia, semana    

Estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade    

Manusear objectos em situações concretas (agrafador, computador, 
tesoura e outros. 
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COMPETÊNCIAS DA ÁREA AUTONOMIA/SOCIALIZAÇÃO (A aluna será 

capaz de…) 

Objectivos Gerais: 

 Integrar-se no seio escolar, de forma a desenvolver a socialização; 

 Desenvolver uma maior autonomia e responsabilidade em relação às tarefas 

pessoais diárias na escola e em casa; 

 Desenvolver a sua auto estima e confiança pessoal. 

Objectivos Específicos 1º P 2º P 3º P 

Levar recados da escola para casa    

Desempenhar tarefas tal como distribuir o leite, os cadernos diários, 
fechar o portão da escola, etc 

   

Participar com os pares em jogos colectivos    

Levar trabalhos para casa    

Elogiar o seu trabalho, empenho e esforço    

Expor os seus trabalhos na sala    

Responsabilizar a aluna por orientar jogos no recreio    

Incentivar a sua participação oral nas actividades diárias    

Pedir ajuda ao outro    

Partilhar as suas experiências com os pares    

Utilizar estratégias de resolução de problemas    

Revelar autonomia na realização das tarefas    

Estabelecer amizades    

Revelar maior auto-estima e auto-confiança    
 

 
 
Os níveis de realização a ter em conta na avaliação serão os seguintes:       Não adquirido (0) 
                Pouco adquirido (1) 
               Adquirido (2) 



C Grelhas para registo da

aplicação dos exerćıcios

Neste apêndice apresentam-se cópias integrais das grelhas usadas para registo da

aplicação dos exerćıcios.
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Ficha de Registo de Observação 
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião 

 
Caso 1 – Paralisia Cerebral         Data ___/___/______ 

Tempo total em que a criança esteve concentrada: ________ (minutos) 

Tempo total de execução: _______ (minutos) 

Nome/Número do exercício:_____________________________________________________ 

Tema: _______________________________________________________________________ 

Competências a desenvolver: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nível de desempenho Aplicado 
Associa o número à quantidade até ao número 10  
Lê e escreve os números até 10  
Efectua contagens crescentes e decrescentes até 10  
Forma conjuntos de 2, 3, 4, 5 ou mais objectos/elementos  
Seria com ordem lógica figuras e padrões  
Forma conjuntos por classes  
Realiza somas e subtracções simples  
Estabelece relações entre conjuntos  
Conta até 10 objectos  
 
Indicador de envolvimento e de sucesso na actividade Código 

Ajuda  
Alegria   
Ansiedade  
Apatia  
Atenção  
Desinteresse  
Desistência  
Destreza manual (motricidade fina)  
Dificuldades em resolver o exercício  
Facilidade em executar  
Indiferença  
Interesse  
Persistência   
Tristeza  
Vontade de continuar  
 
 
Código: 1 – Nenhum(a), 2 – Pouco(a), 3 – Muito(a). 
 
 
 
 



Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Registo de Observação 
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião 

 
Caso 2 – Deficiência Mental        Data ___/___/______ 

Tempo total em que a criança esteve concentrada: ________ (minutos) 

Tempo total de execução: _______ (minutos) 

Nome/Número do exercício:_____________________________________________________ 

Tema: _______________________________________________________________________ 

Competências a desenvolver: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nível de desempenho Aplicado 
Associa o número à quantidade até ao número 10  
Lê e escreve os números até 10  
Efectua contagens crescentes e decrescentes até 10  
Forma conjuntos de 2, 3, 4, 5 ou mais objectos/elementos  
Seria com ordem lógica figuras e padrões  
Forma conjuntos por classes  
Realiza somas e subtracções simples  
Estabelece relações entre conjuntos  
Conta até 10 objectos  
 
Indicador de envolvimento e de sucesso na actividade Código 

Ajuda  
Alegria   
Ansiedade  
Apatia  
Atenção  
Desinteresse  
Desistência  
Destreza manual (motricidade fina)  
Dificuldades em resolver o exercício  
Facilidade em executar  
Indiferença  
Interesse  
Persistência   
Tristeza  
Vontade de continuar  
 
 
Código: 1 – Nenhum(a), 2 – Pouco(a), 3 – Muito(a). 
 
 
 
 



Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


