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Destaque ALI N.º 16 - abril 2020

ALI recomenda as Ferramentas de Aprendizagem do Office 365
O recurso às Ferramentas de Aprendizagem do Office 365, disponíveis a partir  da  conta  de  
email de domínio edu.madeira.gov.pt, pode  ajudar  a  melhorar  as  competências  de 
leitura e escrita de todos os alunos. 
Estas  ferramentas  implementam  técnicas  para  melhorar  as  habilidades  leitoras  e  de  
escrita, independentemente da idade ou aptidão dos alunos, podendo assim contribuir para o 
aperfeiçoamento das suas competências de compreensão e de leitura. 
De entre as diferentes funcionalidades, existem ferramentas que permitem, por exemplo, 
reduzir  a  confusão  visual, aquando da apresentação de um texto para a sua leitura, focando 
linhas individualmente; realçar o texto, aumentando o tamanho dos carateres, podendo 
também se optar rapidamente por um tipo de letra diferente ou, até mesmo, aplicar constraste 
ao texto, selecionando a cor de fundo que mais facilite a leitura; aumentar o espaçamento 
entre os carateres; dividir as palavras em sílabas; ouvir a leitura do texto, entre outras.
As Ferramentas de Aprendizagem do Office 365 são, sem dúvida, uma excelente tecnologia de 
apoio que pode contribuir para uma aprendizagem personalizada, reforçando, deste modo, as 
competências de cada aluno. 
O quadro seguinte, já apresentado no Folheto Informativo N.º 76, de outubro de 2019, 
da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas, sintetiza as principais funcionalidades das 
ferramentas de aprendizagem: 

Mais informações em:
Comece a usar o Office365 gratuitamente

O Office 365 que já estava disponível a todos os docentes, está agora disponível a todos os 
alunos, uma vez que, recentemente, foi gerado para cada um, um e-mail do mesmo domínio: 
edu.madeira.gov.pt
“Tanto alunos como educadores são elegíveis para obter o Office 365 Educação gratuitamente, 
incluindo o  Word,  o  Excel,  o  PowerPoint,  o  OneNote  e  agora  o  Microsoft  Teams,  bem  
como  mais  algumas ferramentas para a sala de aula”, sendo para tal  necessário a ativação 
do endereço de  e-mail escolar válido, disponibilizado pela Secretaria Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia. 
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