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A Perspetiva de um Docente Especializado
Tecnologias de Apoio na Sala de Aula

   A implementação e a utilização das Tecnologias de Apoio na sala de aula e na educação têm sido cada 
vez maiores, e quando aplicadas o mais atempadamente em alunos que apresentam dificuldades nas 
suas aprendizagens e outros comprometimentos, tem sido uma mais-valia. Partilhamos um testemunho 
dessas boas práticas na escola: 

    A introdução do computador como ferramenta de otimização de competências tornou-se num 
elemento apelativo e facilitador importante de aprendizagem, de atenção/concentração e autonomia. Os 
alunos apresentam um maior empenho nas tarefas quando estas são realizadas a partir do computador, 
tornando-se mais fácil a sua concentração. 
   Consideramos que a utilização do computador na sala de aula (em conjugação com tarefas de 
manuscrita) são uma mais-valia para uma aluna, especificamente, e para todos os alunos. Através do 
equipamento informático, a discente pode aceder à escrita mais facilmente e, com a criação de uma 
dinâmica mais apelativa, aumenta o tempo de permanência na tarefa, a relação com a escrita torna-se 
mais prazerosa, o que consequentemente aumenta o seu interesse e reduz a sua agitação motora.
Por outro lado, as Tecnologias de Apoio (TA) contribuem para a operacionalização das medidas de 
Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, nomeadamente de acomodações curriculares e diferenciação 
pedagógica.
    A sua utilização tem, também, benefícios ao nível da autoconfiança, que pode, consequentemente, 
promover uma maior motivação e envolvimento na sua aprendizagem e com o contexto escolar.
Outra dinâmica, igualmente pertinente, que as TA permitem é o feedback imediato que o aluno obtém, 
a partir dos seus sucessos e dos seus erros, que muitas das aplicações/softwares proporcionam, que por 
vezes, no meio de uma turma numerosa, nem sempre é possível.
    Para melhor organizar a dinâmica de sala de aula, foi criado um “cantinho do computador”, com o 
respetivo horário de trabalho no mesmo. 
     Em suma, o computador pode ser um bom catalisador de motivação, permitindo uma igualdade de 
acesso e oportunidades para todos os alunos, independentemente da sua condição, ou seja, facilitando 
a sua inclusão.  
        A Professora Especializada - Ana Rita Sá
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A DAAT acompanhou uma jovem aluna no início do ano letivo que, por motivos de doença e hospitalização, 
não pôde frequentar os primeiros dias de aulas.
Foi com enorme satisfação e uma dedicação exemplar que a aluna conseguiu assistir a estes momentos, 
na sua nova escola, e conhecer os seus novos professores e colegas. 
A DAAT, neste caso muito específico e no âmbito do projeto TeleAula - Ensino à Distância, que tem o 
apoio da Fundação Altice, procedeu ao empréstimo de uma banda larga de modo a garantir um acesso 
mais eficiente à internet e procedeu à cedência de um portátil, para a aluna poder participar e interagir 
com os seus pares na escola e permitindo-lhe organizar o seu horário e as suas tarefas escolares, apesar 
de estar fisicamente afastada da escola.
Este é sem dúvida, outro exemplo de algumas das boas práticas exercidas e que tanto a aluna, como 
os pais, a equipa da DAAT e a equipa hospitalar consideram fundamental para aumentar a qualidade de 
vida de todos os alunos.

Porque o 1.º dia de aulas é sempre muito esperado...
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