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Resumo 
 
 

O projeto LpMat tem como objetivo desenvolver um software educativo 
acessível a crianças com NEE, dos 1.º e 2.ºciclos do Ensino Básico, 
decorrentes de Deficiência Motora, Mental, Cegueira ou Baixa visão, Surdez e 
Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), considerando o desenvolvimento 
de competências nas áreas científicas de Matemática e Língua Portuguesa, 
capaz de responder dinamicamente às necessidades e interesses individuais 
dos alunos e ajustar, de forma organizada, os conteúdos e materiais aos 
estilos de aprendizagem individuais. 
Um dos fatores considerados foi a acessibilidade do software por utilizadores 
portadores de NEE, tanto ao nível da interação, como da informação e 
compatibilidade com tecnologias de acesso já existentes. 
O presente projeto enquadrou-se em cinco fases cruciais. Na primeira fase 
encetamos contactos com escolas de referência, no distrito da região centro do 
país para as patologias indicadas anteriormente, que integrou o levantamento 
de casos de alunos com NEE e, consequentes, pedidos de autorização às 
várias entidades. Na segunda fase procedeu-se à avaliação e ao diagnóstico 
de competências ao nível da Língua Portuguesa e da Matemática, dos alunos 
com NEE, escolhidos aleatoriamente que colaboraram no desenvolvimento do 
projeto. Na terceira fase do projeto iniciou-se a especificação do modelo 
conceptual do protótipo partindo das necessidades e especificidades do 
público-alvo, a conceção e a implementação de tarefas adequadas aos 
objetivos/competências enunciados nos perfis funcionais de cada aluno, sendo 
que este processo foi suportado por equipa multidisciplinar. Na quarta fase, 
avançou-se para a aferição das tarefas implementadas e, consequente, teste e 
avaliação do protótipo, esta fase integrou três etapas principais: (1) 
observação direta das crianças envolvidas nas aferições do protótipo antes de 
testarmos a interface desenvolvida; (2) construção de instrumentos de recolha 
de dados e (3) realização das sessões de aferição com a participação direta de 
22 alunos portadores de NEE e seus professores de edução especial. Na 
quinta fase procedeu-se à análise e discussão de dados recolhidos durante as 
sessões de aferição e através dos inquéritos por questionários entregues aos 
professores de educação especial entregues no final das sessões de aferição, 
tendo-se verificado a adaptabilidade e flexibilidade de cada perfil no protótipo 
desenvolvido. 
Para finalizar são indicadas as reformulações futuras do protótipo desenvolvido 
decorrentes dos resultados obtidos, as considerações finais e as limitações do 
projeto realizado. 
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Abstract 
 

The project LpMat aims to develop an educational software accessible to 
children with SEN, with 1 and 2 Cycles of basic education, due to Motor 
Disabilities, Mental Blindness or low vision, deafness and Autism Spectrum 
Disorders (ASD), considering the development of skills in science math and 
Portuguese, able to dynamically respond to individual needs and interests of 
students and adjust, in an organized manner, content and materials to 
individual learning styles. 
One of the factors considered was the accessibility of software for people with 
special needs users, both at the level of interaction, such as information and 
compatibility with existing access technologies. 
This project fitted into five key stages. In the first phase we have opened 
contacts with reference schools in the district of the central region for the 
conditions indicated above, which included a survey of cases of students with 
SEN and, consequential, requests authorization to various entities. 
The second step is the evaluation and diagnostic skills in the Portuguese 
language and mathematics, pupils with SEN, chosen randomly who 
collaborated in developing the project. In the third phase of the project started 
the specification of the conceptual model of the prototype starting from the 
needs and specificities of the target audience, the conceção and 
implementation of tasks appropriate to the objetives / skills listed in the 
functional profiles of each student, and this process was supported a 
multidisciplinary team. In the fourth phase, advanced to the measurement of 
the tasks implemented and, consequently, test and evaluation of the prototype, 
this phase integrated three major steps: (1) direct observation of children 
involved in the measurements of the prototype before testing the developed 
interface, (2) construction of instruments for data collection and (3) sessions of 
calibration with the direct participation of 22 students with SEN and their 
teachers in special eduction. In the fifth phase proceeded to the analysis and 
discussion of data collected during the assessment sessions and the surveys 
by questionnaires given to teachers of special education delivered at the end of 
the measurement sessions, and there has been the adaptability and flexibility 
of each profile prototype. 
To finish indicates the future reformulations of the prototype developed from the 
results obtained, the final considerations and limitations of the project 
completed. 
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1. Introdução 

 

 O presente relatório de estágio surge no âmbito do Mestrado em Ciências da 

Educação na área de especialização em Educação Especial realizado na Universidade de 

Aveiro. O trabalho de investigação desenvolvido intitula-se “LpMat – Software educativo 

para crianças com NEE” e emerge da análise da realidade educativa vivenciada pelos 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e pelos docentes que com eles 

trabalham e da escassez de recursos didáticos existentes em Portugal, acessíveis às 

particularidades destes alunos.  

Este projeto pretende ser um contributo no processo de ensino–aprendizagem de 

crianças/jovens com NEE. O projeto LpMat integra-se no projeto Geometrix sedeado no 

Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, local onde é desenvolvido e 

onde a mestranda desempenha funções de investigadora para a conceção dos conteúdos e, 

consequentemente, desenvolvimento do software educativo acessível a todos os 

utilizadores. 

A criação de um software acessível a alunos com NEE passa pelo desenvolvimento 

de materiais que minimizem as dificuldades dos alunos e maximizem as potencialidades 

dos mesmos (Inman-Anderson, 1999), de forma a oferecer modalidades de aprendizagem 

adaptadas aos interesses, necessidades e singularidades de cada sujeito. 

Neste âmbito, o projeto LpMat ambiciona ser um instrumento pedagógico inovador, 

promotor da educação inclusiva, no âmbito da reabilitação e inclusão escolar e social de 

crianças e jovens com NEE, “capaz de responder dinamicamente às necessidades 

individuais dos alunos e ajustar, de forma coordenada, os conteúdos e materiais aos 

estilos de aprendizagem individuais” (Almeida, 2008, p.1). 

O presente projeto tem como objetivo primordial o desenvolvimento de uma 

coletânea de atividades interativas, estruturadas e adaptadas a estilos de aprendizagens 

diferenciados para o desenvolvimento de competências nas áreas científicas de Matemática 

e Língua Portuguesa. Sendo um dos fatores decisivos no desenvolvimento de um software 

inclusivo a acessibilidade do mesmo por utilizadores portadores de NEE, tanto ao nível da 

interação, como da informação e compatibilidade com tecnologias de acesso já existentes 

(Godinho, s.d.), esta será uma preocupação constante na conceção das atividades que o 

compõem.  
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O público-alvo é constituído por crianças com NEE, dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino 

Básico, decorrentes de Surdez, Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), Cegueira ou 

Baixa Visão, Deficiência Motora e Deficiência Mental. 

Como seria de esperar, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e as 

Tecnologias de Apoio (TA) a alunos com NEE ganham um maior relevo ao constituírem-

se num instrumento que faz a diferença, pois assumem-se como ferramentas que permitem 

superar barreiras à aprendizagem de todos os alunos e promovem o acesso e a participação 

daqueles que, por algum motivo, não acompanham o fluir "normal" da aprendizagem, de 

forma a proporcionar um clima permanentemente motivador no processo de ensino–

aprendizagem (Ribeiro, 2011). 

O presente relatório de estágio encontra-se organizado da seguinte forma: no 

segundo capítulo clarifica-se o problema que está na origem do estágio, as questões, as 

finalidades e os objetivos deste estudo.  

No terceiro capítulo far-se-à a revisão de literatura, referindo o uso das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem de alunos com NEE, a acessibilidade tecnológica e o 

Design Universal que lhes estão subjacentes. 

No quarto capítulo apresenta-se os processos metodológicos que enquadraram a 

várias fases do estágio. Este capítulo integra, para além de uma descrição da metodologia 

utilizada, a caracterização inicial dos alunos com NEE e a descrição do processo de 

concetualização do protótipo e da implementação das atividades. 

O quinto e sexto capítulos são dedicados à análise e discussão dos dados obtidos 

durante o estágio. Por fim, no último capítulo apresentam-se as considerações finais, 

perspetivando a continuidade do trabalho desenvolvido e far-se-á referência às limitações 

do estágio realizado. 
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2. Problema 

2.1. Motivações para o estudo/estágio 

Vários estudos (Becta, 2003; Balanskat, Blamire e Kefala, 2006; Williams, Jamali e 

Nicholas, 2006; Liu, Cornish e Clegg, 2007), têm revelado as inúmeras vantagens que a 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) traz para o 

desenvolvimento de capacidades, competências escolares e funcionais de alunos com NEE, 

contribuindo claramente para os processos de ensino e aprendizagem destes alunos, ao 

disponibilizar outras possibilidades de comunicação, que de outro modo lhes são vedadas, 

e ao permitirem inovadoras formas de transmissão de conhecimentos para além da grande 

carga emocional que despoletam no manuseamento das mesmas (Ribeiro, Almeida e 

Moreira, 2010). 

A análise da realidade educativa vivenciada pelos alunos com NEE, os testemunhos 

dos seus educadores, a escassez, em Portugal, de recursos didáticos acessíveis às 

particularidades destes alunos, e por considerarmos relevante a conceção de um 

instrumento acessível a um maior número de utilizadores, que apoie estes alunos no seu 

processo de ensino e aprendizagem, foram as principais razões que subjazeram à conceção 

deste projeto. 

 

2.2. Apresentação das questões, finalidades e objetivos da 

investigação/estágio  

 Durante o estágio, foi desenvolvido um protótipo de um software educativo 

acessível a crianças com NEE, dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, com idades 

compreendidas entre 6 e 14 anos, decorrentes de Surdez, Perturbações do Espectro do 

Autismo (PEA), Cegueira ou Baixa visão, Deficiência Motora e Mental, tendo em conta as 

suas necessidades e interesses, bem como, o desenvolvimento de competências nas áreas 

científicas de Matemática e Língua Portuguesa.  

Atendendo ao público-alvo, e porque iríamos fazer uso das TIC e das Tecnologias 

de Apoio1 (TA) com alunos com NEE, identificamos as seguintes questões como 

pertinentes para o desenvolvimento deste projeto: 

                                                           
1 Entende-se por Tecnologia de Apoio os dispositivos facilitadores que se destinam a melhorar a 
funcionalidade e a reduzir a incapacidade do aluno, tendo como impacto permitir o desempenho de atividades 
e a participação nos domínios da aprendizagem e da vida profissional e social (Artigo 22º, Decreto-Lei n.º 
3/2008): 
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1. Que características deve possuir um software educativo capaz de responder às 

diferentes necessidades dos alunos portadores de NEE? 

2. Quais as metodologias e estratégias pedagógicas a adotar na concetualização de um 

recurso didático acessível a alunos com NEE decorrentes de diferentes handicaps e 

que possa ser utilizado, com benefício, pelos alunos regulares? 

3. Que mais valias se pretende obter num software educativo acessível alunos com 

NEE? 

Com a finalidade de discutir e analisar as questões de investigação que 

fundamentem a conceção de um protótipo do software inclusivo LpMat, propusemo-nos 

atingir os seguintes objetivos: 

• Investigar metodologias e estratégias para a conceção de um software inclusivo 

centrado nas especificidades dos utilizadores; 

• Constituir grupos de alunos alvo em escolas de referência que constituirão os 

alicerces da arquitetura do LpMat; 

• Analisar os perfis funcionais dos alunos com NEE envolvidos no protótipo do 

LpMat; 

• Averiguar e avaliar a aplicação dos princípios de acessibilidade que devem ser 

considerados na conceção de um software acessível, adaptado e flexível ao 

processo de ensino e aprendizagem de alunos com NEE; 

• Conhecer e utilizar ajudas técnicas existentes no mercado – software, hardware 

e periféricos de acessibilidade, de forma que estes sejam compatíveis com a 

aplicação inclusiva em desenvolvimento; 

• Desenvolver tarefas interativas de acordo com os perfis funcionais analisados, 

contemplando situações de contexto real ao nível do 1º e/ou 2º Ciclos do Ensino 

Básico nas áreas científicas da Matemática e da Língua Portuguesa; 

• Testar a adequação científica–pedagógica e o perfil do utilizador das tarefas 

concebidas e implementadas procedendo, em caso de necessidade, a uma 

reformulação das mesmas;  

• Construir e apresentar um protótipo do software educativo LpMat adaptado às 

necessidades e interesses dos sujeitos com NEE, considerando o 

desenvolvimento de competências nas áreas científicas de Matemática e Língua 

Portuguesa.  
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3. Revisão da literatura 

3.1. O uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem de alunos 

com NEE 

Conforme a Declaração de Salamanca (1994) preconiza, o princípio básico e 

essencial da Educação Especial consiste em considerar a personalidade como um todo, 

envolvendo a perceção, a cognição, a emoção, a motivação e a socialização. A ação não se 

deve centrar nas incapacidades dos indivíduos considerados com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE), mas sim, na minimização dessas incapacidades para que possam fazer 

um percurso escolar e social o menos limitado possível e num meio o menos restrito 

possível. Temos que ser capazes de reconhecer e satisfazer as suas necessidades 

específicas, bem como lidar com diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, experiências 

e relações do indivíduo com os seus ambientes. 

A educação especial desenvolve-se em torno da igualdade (ou equidade) de 

oportunidades, em que todos os indivíduos, independentemente das suas diferenças, 

deverão ter acesso a uma educação de qualidade, capaz de responder de modo contingente 

às suas necessidades, às diferenças individuais de cada criança, através de adaptações do 

sistema educativo (Correia, 1997). Atualmente, “as capacidades dos alunos portadores de 

necessidades educativas especiais têm vindo a ser reconhecidas e, para ajudar estes 

alunos a desenvolver o seu potencial, é necessário uma organização escolar aberta e 

flexível, que permita a aplicação de um currículo adaptado e a utilização de métodos, 

técnicas e recursos especiais, como o computador, softwares educativos e sistemas de 

comunicação alternativa” (Monteiro, 2008, p. 13). 

Neste sentido, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) assumem-se 

com uma das áreas chave nos serviços de apoio à inclusão, pelo seu enorme potencial no 

melhoramento da qualidade da educação dos alunos com NEE. As TIC permitem uma cada 

vez maior integração de crianças com NEE nas escolas, facilitando o seu processo de 

ensino e aprendizagem e visando a sua formação integral (Costa, 2010). 

Segundo, Sparrowhawk e Heald, (2007), cit. por Ribeiro, Almeida e Moreira (2010) 

e Costa (2010, p. 58), de forma geral as TIC na área das NEE podem auxiliar os alunos 

com NEE no seu processo de ensino e aprendizagem ao: 

Criar maiores níveis de autonomia; Ser um contributo inestimável nas áreas do desenvolvimento 

cognitivo, psicomotor, meio alternativo de comunicação e como meio facilitador da realização de 
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inúmeras tarefas; Ser a única alternativa que alguns alunos com NEE têm para interagir com o meio 

envolvente; Substituir todo um sistema de out-put; Ser uma forma de ultrapassar barreiras físicas e 

socioemocionais; Melhorar a qualidade de vida dos alunos com NEE; Contribuir para uma mudança 

de estratégias que possibilitem encontrar respostas para alunos que possam estar afastados da 

escolarização e alguns mesmo da escola; Possibilitar que alunos com doenças crónicas graves 

impedidos de se deslocarem à escola, possam continuar a sua escolaridade acompanhando as aulas à 

distância; Ajudar a resolver alguns problemas funcionais dos alunos com NEE; Incrementando a 

motivação; Possibilitando ou facilitando/melhorando o acesso; Melhorando o desempenho e 

aumentando expectativas; Facilitando a diferenciação; Providenciando alternativas; Promovendo o 

envolvimento com o mundo real; Facilitando o acompanhamento e avaliação pelo professor.  

Neste sentido, podemos afirmar que as TIC constituem uma “mais-valia” para 

crianças com NEE e para os diversos níveis de todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Tal como refere Radabaugh (1993) “para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna 

as coisas mais fáceis; para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 

possíveis”, perspetivando o valor das tecnologias no processo educativo de alunos com 

NEE, como ferramentas que facilitam a comunicação e o acesso à informação, e permitem, 

o desenvolvimento de capacidades e competências funcionais. 

De acordo com vários estudos (BECTA, 2003; Balanskat, Blamire e Kefala, 2006; 

Williams, Jamali e Nicholas, 2006; Liu, Cornish e Clegg, 2007), a utilização das TIC na 

educação de alunos com NEE traz inúmeras vantagens, sendo que a educação 

acompanhada pela tecnologia quando comparada com a educação tradicional, demonstrou 

ser mais eficaz e eficiente, tendo um impacto positivo imediato na experiência de 

aprendizagem de alunos com NEE. 

Reforçando a ideia de que a aplicação das TIC no ensino de crianças com NEE é 

uma mais-valia, Santos (2006) refere Rodrigues (1988) que afirma que o computador e 

restantes ferramentas contribuem para o desenvolvimento cognitivo, motor e para o 

desenvolvimento da linguagem ou outras capacidades académicas. O mesmo autor afirma 

que as TIC são fontes de motivação para os alunos que revelam frequentemente fracos 

resultados escolares, uma vez que incentivam à descoberta e consequentemente, a 

aprendizagens bem sucedidas.  

Henriques (2010) menciona que as TIC, através da utilização de programas feitos à 

medida das necessidades individuais dos alunos, serão de extrema importância e utilidade 

para alunos com NEE. Através do uso devido do computador na sala de aula é possível 
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colocar em prática o ensino centrado no aluno adaptando conteúdos, mediante as suas 

características individuais, de modo a responder à diversidade e às necessidades destes. 

 

3.2. Acessibilidade tecnológica e Design Universal 

 Atualmente deparamo-nos nas nossas escolas com uma grande variedade de alunos, 

com estilos de aprendizagem diferenciados, incluindo alunos com défice visual, auditivo, 

dificuldades de mobilidade, dificuldades de aprendizagem e alunos com PEA. Estes alunos 

querem e têm o direito de aprender e os seus professores partilham este objetivo, mas para 

que possam ter um bom desempenho escolar é necessário ter recursos acessíveis a todos os 

alunos (Burgstahler, s/d), de acordo com as suas características, necessidades e interesses.  

 Um recurso educativo acessível pode ser a solução para as barreiras com que os 

alunos com NEE se deparam no seu dia a dia, portanto a acessibilidade e usabilidade 

tornam-se aspetos relevantes, dadas as limitações funcionais que estes alunos apresentam 

no acesso aos meios convencionais (Ribeiro, Moreira e Almeida, 2011). 

 

 3.2.1. Acessibilidade tecnológica  

Muitos utilizadores invisuais recorrem a programas denominados “leitores de ecrã” 

para interagir com o computador. Estes proporcionam uma descrição falada ou em Braille 

das janelas, menus, textos e de qualquer outra informação que possa aparecer no ecrã. As 

situações mais utilizadas por este tipo de utilizadores são os monitores de grande 

dimensão, letra de tamanho grande, alto contraste e a ampliação de determinadas zonas do 

ecrã ou a alteração das características gerais de visibilidade (ME/DGIDC, 2003). 

As pessoas com limitações no domínio sensorial – audição têm problemas com 

determinados níveis de frequência, o que as impede de perceber e distinguir alguns sons. 

Normalmente utilizam, opções para reforço visual perante os sons de alarme ou aviso. As 

dificuldades das pessoas com limitações no domínio motor costumam refletir-se na falta de 

coordenação, precisão e rapidez de movimentos, falta de resistência, dificuldade em 

alcançar objetos ou a impossibilidade de mover os membros superiores. Estes utilizadores 

podem ou não necessitar de usar dispositivos específicos para manipular o seu computador. 

Alguns exemplos são os interruptores (switchs) controlados com a cabeça, os teclados 

táteis, os sistemas de reconhecimento de voz e os ponteiros alternativos (licórnios, 

ponteiros de mão, etc.) (Meiselwitz, Wentz e Lazar, 2009). 
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Neste sentido, as dificuldades de acesso ao computador, inerentes a cada utilizador 

devem ser tidas em conta na conceção e desenvolvimento de um software acessível, 

obedecendo a várias normas de acessibilidade, exigindo configurações personalizáveis, 

interfaces ergonómicos e requisitos de compatibilidade (ME/DGDIDC, 2003). 

Assim sendo, por acessibilidade entende-se a facilidade de acesso e de uso de 

ambientes, produtos e serviços por qualquer pessoa e em diferentes contextos. Este 

conceito envolve o conceito de Design Universal, isto é, a oferta de um leque variado de 

produtos e serviços que cubram as necessidades de diferentes utilizadores com múltiplas 

competências, adaptação, meios alternativos de informação, comunicação, mobilidade e 

manipulação (Bergman e Johnson, 1995; Godinho, 2010), com a finalidade de reduzir os 

efeitos das limitações do meio ambiente e proporcionar às pessoas portadoras de NEE uma 

maior igualdade de oportunidades. 

 Lima (2003) refere também que existe uma estreita ligação entre os conceitos de 

“acessibilidade” e “design universal”, visto que as barreiras de acessibilidade atingem a 

todos, pois as pessoas podem ter dificuldades no acesso às TIC, devido às características 

específicas próprias ou do ambiente onde se encontram. 

 Bergman e Johnson (1995) mencionam que a acessibilidade deve constituir algo 

mais do que o acesso direto às aplicações, esta deve promover a conceção de aplicações 

que sejam acessíveis, flexíveis e fáceis de utilizar por todos os utilizadores com ou sem 

necessidades educativas especiais. Estes defendem que a acessibilidade deve ser entendida 

como uma categoria da usabilidade no sentido de que se uma aplicação não é acessível por 

um utilizador não pode ser alvo de uso pelo mesmo. Desta forma, a acessibilidade é 

compreendida tendo em consideração as características e necessidades dos utilizadores. 

 A usabilidade de um software/produto traduz-se, geralmente, no grau de facilidade 

de utilização desse produto, esta define-se segundo a norma ISO/IEC 9126, em função da 

eficiência, eficácia e satisfação com que os utilizadores atingem determinado objetivos, 

bem como na familiarização e na capacidade de um produto ser compreendido, apreendido, 

aprazível e utilizado em diversos contextos, para desta forma promover uma dinâmica de 

ensino e aprendizagem conducente ao sucesso (Ribeiro, Almeida e Moreira, 2011). 

Neste sentido, torna-se essencial compreender a acessibilidade não apenas como o 

acesso à rede de informações, mas também como a eliminação de barreiras à comunicação, 

equipamentos e softwares acessíveis às diferentes necessidades especiais, bem como esta 
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deve ser encarada como o acesso a conteúdos e a apresentação da informação em formatos 

alternativos, o que significa, garantir a mobilidade e a usabilidade de recursos 

computacionais para pessoas portadoras de NEE (Lima, 2003; Meiselwitz, Wentz & Lazar, 

2009). 

Assim sendo, a acessibilidade e usabilidade de um software é imprescindível para 

pessoas com NEE, tanto ao nível da interação, como da informação e da compatibilidade 

com as tecnologias de acesso já existentes, sendo este um fator decisivo no 

desenvolvimento de um software inclusivo. De acordo, com Godinho (s.d.) e a legislação 

Europeia e Nacional para que um software possa ser utilizável com independência, 

igualdade, eficácia, segurança e conforto pelo maior número de pessoas possível terá que 

obedecer a certos requisitos, características de ergonomia e normas que se enquadram em 

alguns dos princípios de design universal enunciados posteriormente, estas estão 

representadas na tabela 1: 

Normas de acessibilidades Requisitos 

1. FLEXIBILIDADE 

DE USO 

- Os sistemas devem apresentar a informação num formato e a um ritmo 

adaptados aos operadores (a operadores com habilidades diversas). 

- A visualização da informação no ecrã não deve estar sujeita a requisitos 

temporais, tanto no que se refere ao tempo que o operador necessita para 

ler a referida informação como ao tempo que necessita para dar uma 

resposta. Se estes requisitos temporais forem inevitáveis por motivos 

técnicos, deve haver a possibilidade de configurar o tempo que lhe está 

associado. 

- O software não deve prejudicar nem desativar funcionalidades de 

acessibilidade do sistema operativo. (Norma Italiana e Norma nos EUA) 

2. BAIXO ESFORÇO 

MENTAL, USO 

SIMPLES E 

INTUITIVO 

- O software deve ser adaptado à tarefa a executar 

- O software deve ser de fácil utilização e atender aos conhecimentos do 

utilizador. 

- Todos os controlos, objetos, ícones e imagens da interface do operador 

devem ter uma legenda de texto associado que indique a sua função ou 

significado. (Norma Italiana e Norma nos EUA). 

3. BAIXO ESFORÇO 

FÍSICO, MINIMIZA 

MOVIMENTOS 

REPETITIVOS 

- Deve-se poder manejar o software de forma efetiva utilizando só um dos 

possíveis dispositivos de entrada. Se o software for concebido para 

utilização em sistemas que dispõem de teclado, as funções desse produto 

devem ser passíveis de execução a partir de um teclado. Neste caso, todos 
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os menus devem ser acessíveis a partir do teclado, incluindo a sua ativação 

e a navegação pelas suas opções. Uma vez ativado o menu, o acesso desde 

o teclado às distintas opções que contém deve ser efetuado com as teclas 

do cursor. Recomenda-se que o referido acesso também seja exequível 

com uma tecla de atalho. (Norma Italiana e Norma nos EUA) 

4. BAIXO ESFORÇO 

VISUAL 

- A interface do utilizador não deve substituir as configurações de 

contraste, cor, tamanho e demais atributos de visualização que o utilizador 

tenha definido no sistema operativo. (Norma Italiana e Norma nos EUA) 

5. INFORMAÇÃO 

PERCETÍVEL, 

ACESSÍVEL E 

SEGURA 

- Os princípios de ergonomia devem ser aplicados ao tratamento da 

informação pelo trabalhador. 

- As ajudas técnicas utilizadas por pessoas com deficiência devem poder 

aceder às informações bastantes e relevantes acerca dos elementos das 

interfaces de utilizador, nomeadamente a identificação, o modo de 

funcionamento e o estado em que se encontram, entre outras. Sempre que 

um elemento da programação seja representado por uma imagem, as 

informações veiculadas por essa imagem devem estar igualmente 

disponíveis sob a forma de texto. (Norma Italiana e Norma nos EUA) 

- As informações apresentadas sob a forma de textos devem sê-lo 

recorrendo às funções existentes no sistema operativo especificamente 

para apresentação de texto. Devem ser disponibilizados, pelo menos, os 

seguintes tipos de informações: conteúdo textual, localização do cursor de 

introdução de texto e atributos do texto 

- Deve ser disponibilizado pelo menos um modo de utilização e de 

obtenção de informações que não imponha o recurso às capacidades 

auditivas do utilizador. Alternativamente, poderá ser fornecido suporte 

para apoios tecnológicos utilizados por pessoas surdas ou com dificuldades 

de audição. (Norma Italiana e Norma nos EUA) 

- Os códigos de cores não devem ser o único método de transmissão de 

informações, de indicação de ações, de solicitação de intervenções do 

operador ou de identificação de um elemento visual. 

- O software não deve recorrer a texto, objetos ou outros elementos que 

pisquem ou cintilem a frequências entre 2 Hz e 55 Hz, potenciadores de 

ataques epiléticos. (Norma Italiana e Norma nos EUA) 

- O ponto atual de introdução de dados (vulgo "foco") deve ser indicado 

claramente no ecrã, atualizando-se automaticamente essa indicação sempre 

que o ponto de introdução de dados se altera. O foco deve ser programado 

para que as ajudas técnicas utilizadas por pessoas com deficiência possam 

detetar o ponto atual de introdução de dados e as respetivas alterações. 
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6. TOLERÂNCIA AO 

ERRO 

- O software deve proporcionar mecanismos de prevenção e correção de 

erros humanos, nomeadamente na entrada de dados e em comandos com 

sérias consequências 

7. ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

SOBRE O 

FUNCIONAMENTO  

- Os sistemas devem fornecer aos utilizadores indicações sobre o seu 

funcionamento. 

- A documentação do produto e as características de acessibilidade (por 

exemplo comandos de teclado) devem estar disponíveis em formato 

eletrónico acessível. 

 
Tabela 1: Características e normas de acessibilidade 

 
As características de acessibilidade e compatibilidade devem minimizar o esforço 

cognitivo, visual e os riscos de lesões físicas por movimentos repetitivos. Desta forma, um 

software acessível deve permitir, para as principais ações e funcionalidades, a interação nas 

seguintes modalidades: sem o rato (dispositivo apontador); sem o teclado (exceto para a 

introdução de dados); sem movimentos precisos; sem a necessidade de efetuar ações 

simultâneas; sem limitações no tempo de resposta; sem interferir com as Opções de 

Acessibilidade do Sistema Operativo, como também, deve incluir informação sobre os 

atalhos de teclado em formato de texto; sinalizar visualmente os elementos interativos e de 

introdução de dados; incluir informações em texto (legendas) associadas a objetos 

interativos (por exemplo: ícones, botões); identificar claramente a localização atual do 

utilizador na estrutura da informação; possuir objetos interativos e ligações numa ordem 

lógica que permita uma navegação clara e compreensível através do teclado; ser adaptado à 

utilização de software de ampliação e a configurações de alto contraste; e, por fim, o 

software deve poder ser usado sem recurso à visão e ser compatível com os leitores de ecrã 

(Godinho, s.d.; Bergman e Johnson, 1995). 

 Portanto, a acessibilidade proporciona benefícios para todos os sujeitos, não apenas 

para aqueles com necessidades especiais. Desta forma, os profissionais de interação 

homem-computador referem que o processo de desenvolvimento de uma aplicação deve 

basear-se na compreensão das características, necessidades, tarefas e ambientes dos 

utilizadores com NEE (Bergman e Johnson, 1995). 

 

 3.2.2. Design Universal 

 O design universal assume-se como uma forma de conceber produtos, meios de 

comunicação e ambientes que sejam utilizados por todas as pessoas com diferentes 
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capacidades, o maior tempo possível, sem necessidade de adaptações, tendo como 

“objetivo simplificar a vida de todos, qualquer que seja a idade, estatura ou capacidade, 

tornando os produtos, estruturas, a comunicação/informação e o meio edificado utilizáveis 

pelo maior número de pessoas possível, a baixo custo ou sem custos extras, para que todas 

as pessoas e não só as que têm necessidades especiais, mesmo que temporárias, possam 

integrar-se totalmente numa sociedade inclusiva” (Center for universal design, 1997 cit. 

por Lima, 2003; Meiselwitz, Wentz e Lazar, 2009 e INR, 2011). 

 De acordo com Bougie (2001), o design universal promove o desenvolvimento, a 

conceção, o design de produtos e serviços acessíveis, funcionais e compreensíveis para 

todos os utilizadores, incluindo soluções o mais naturais e independentes possível e que 

não impliquem o recurso a alterações ou adaptações à posteriori do processo de 

desenvolvimento, procurando a flexibilização dos processos para a participação de todos 

(Sangelkar, Cowen & McAdams, 2011). O design universal assume-se, assim, como 

instrumento privilegiado para a concretização da acessibilidade e, por extensão, de 

promoção da inclusão social e de acordo com o Center for Universal Design (2008), “is the 

design of products and environments to be usable by all people, without the need for 

adaptation or specialized design” 

 Muitas vezes, a usabilidade universal / acessibilidade de uma interface é decidida 

depois do produto ser projetado e não como um passo essencial num projeto em 

desenvolvimento. Savidis e Stephanidis (2002) citados por Meiselwitz, Wentz e Lazar 

(2009), propõem que é necessário um processo sistemático de decisões para a conceção de 

uma interface acessível a todos os utilizadores. 

 Bergman e Johnson (1995) sugerem a conceção de ambientes e interfaces 

multimodais, capazes de se adaptarem dinamicamente às capacidades e preferências dos 

utilizadores e aos estilos particulares de interação. Estes autores salientam a importância de 

recorrer a mecanismos de output e input múltiplos e redundantes para que permitam a 

seleção das modalidades de interação mais ajustadas às necessidades e preferências dos 

utilizadores. Sendo a informação redundante deve pois ser um dos elementos-chave para a 

conceção de aplicações universais e acessíveis a todos.  

 É neste sentido que a norma ISO 13407, “Human-centred design process for 

interactive systems”, determina que a qualidade do uso e o nível de usabilidade de um 

produto dependem de uma abordagem centrada no utilizador e não no sistema. Esta norma 
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refere que o processo de desenvolvimento de um produto inicia-se pela identificação das 

necessidades do seu público-alvo e pela especificação detalhada dos contextos específicos 

de uso; as soluções só poderão ser propostas depois dos requisitos de utilização 

(individuais e organizacionais) serem igualmente especificados e a avaliação deste 

processo deverá passar pela verificação desses requisitos e necessidades (ISO 13407,1999). 

 Segundo Meiselwitz, Wentz e Lazar (2009), interfaces multimodais integram 

imagens, vídeos, sons e fala, fornecendo uma rica representação da informação e recursos, 

o que permite a interação de uma ampla gama de utilizadores com a informação e 

dispositivos de comunicação. Ambientes interativos multimodais aumentam a flexibilidade 

do utilizador, permitindo a este selecionar a modalidade ou combinação de modalidades 

que prefere usar, com vista a melhorar o acesso aos conteúdos contidos nas aplicações. 

 Neste sentido, salienta-se a importância do contributo dos utilizadores portadores 

de NEE, durante todas as fases do desenvolvimento dos produtos, incluindo no 

levantamento de requisitos, análise de tarefas e particularmente na fase de teste de 

avaliação da acessibilidade, durante as quais importa efetuar testes em diversas situações 

de inacessibilidade simulada – sem rato, sem ecrã, sem som, entre outras (Bergman e 

Johnson, 1995). 

 Sousa e Furtado (2005) apresentam um processo de concetualização que realizaram 

para a conceção de uma interface baseada na identificação de tarefas funcionais, indicando 

as seis melhores práticas que incluíram ao longo do projeto que desenvolveram: 

• Desenvolver o produto de forma incremental e apresentar cada resultado aos 

utilizadores a fim de corrigir possíveis equívocos e inconsistências de uma 

maneira oportuna e eficiente; 

• Controlar as alterações dos requisitos, a fim de satisfazer as necessidades dos 

utilizadores em mudança; 

• Definir a arquitetura do sistema considerando a usabilidade; 

• Definir a estrutura do sistema e do comportamento com modelos visuais que 

podem ser compreendidas pelos utilizadores; 

• Avaliar constantemente a interface através dos utilizadores; 

• Controlar a evolução das necessidades através da manutenção do produto e dos 

seus elementos. 
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É importante que quem concebe e desenvolve um produto tenha em consideração 

as diretrizes de acessibilidade ao longo de todos os ciclos de desenvolvimento para que o 

produto ou serviço seja acessível e utilizável por todos os utilizadores (Meiselwitz, Wentz 

e Lazar, 2009). 

 Quando aplicamos os princípios de design universal, os produtos e serviços a serem 

concebidos e desenvolvidos atendem às necessidades dos potenciais utilizadores, com uma 

grande variedade de características (Burgstahler, s/d). O mesmo autor refere que um grupo 

de arquitetos, designers de produtos, engenheiros, pesquisadores e design ambiental do 

centro de Design Universal no Norte Carolina State University estabeleceu sete princípios 

do desenho universal para fornecer orientação no design de ambientes e produtos 

acessíveis a um maior número de utilizadores (Connell, et al., 1997). Deste modo, 

destacam-se os seguintes princípios de design universal:  

1. Utilização equitativa: pode ser utilizado por qualquer grupo de utilizadores, 

com habilidades diferenciadas, evitando a segregação ou estigmatização;  

2. Flexibilidade de utilização: Engloba uma ampla gama extensa de preferências, 

de indivíduos e capacidades individuais, em que os sistemas devem apresentar a 

informação num formato e a um ritmo adaptados ao utilizador; 

3. Utilização simples e intuitiva: de fácil utilização, compreensão e atender aos 

conhecimentos, aptidões linguísticas ou nível de concentração do utilizador. 

4. Informação percetível (captação e compreensão da informação): Fornece 

eficazmente ao utilizador a informação necessária, qualquer que sejam as condições 

ambientais/físicas existentes ou as capacidades sensoriais do utilizador;  

5. Tolerância ao erro: minimiza riscos e consequências negativas decorrentes de 

ações acidentais ou involuntárias;  

6. Esforço físico mínimo: pode ser utilizado de forma eficaz e confortável com 

um mínimo de esforço;  

7. Dimensão e espaço de interação e de utilização: Espaço e dimensão 

adequados à interação, alcance, manipulação e utilização, independentemente da estatura, 

mobilidade ou postura do utilizador.  

Em síntese, o Design Universal é um requisito primordial na conceção de um 

produto, ao inverso da conceção de produtos orientados para populações específicas, estes 

devem ser sim concebidos para qualquer utilizador, “valorizando o desenvolvimento de 
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estratégias e metodologias acessíveis para todos, cada vez mais dinâmicos e de uso 

universal, bem como alargar a abordagem ao conceito de utilizador, por forma a dar 

resposta a um público cada vez mais heterogéneo e diverso, do qual fazem parte, entre 

outros, os sujeitos portadores de NEE” (Meiselwitz, Wentz e Lazar, 2009; Almeida, 2011, 

p.19). 

Portanto, o foco principal do design/usabilidade universal será permitir que os 

utilizadores sejam bem sucedidos na interação com as TIC, sendo que a flexibilidade, o 

controle do utilizador, o sistema de transparência, a disponibilidade e a acessibilidade aos 

recursos serão os principais objetivos do design universal (Meiselwitz, Wentz e Lazar, 

2009; Almeida, 2011). 

 

3.3. NEE: diretrizes para melhorar a acessibilidade e design da 

interface 

 Neste enquadramento teórico, importa lembrar que, como com todos os 

utilizadores, as necessidades dos utilizadores portadores de NEE variam significativamente 

de pessoa para pessoa, pois muitos utilizadores com NEE podem utilizar tecnologias de 

apoio no acesso ao computador, outros não necessitam das mesmas. Mas o mais relevante 

é que todos possam beneficiar de um software que melhor se ajuste às suas necessidades de 

interação com o mesmo (Bergman e Johnson, 1995). 

 É neste contexto que iremos abordar, de seguida, as acessibilidades tecnológicas 

inerentes a cada uma das NEE presentes no público-alvo final e as quais pretendemos 

implementar no software LpMat em desenvolvimento. 

 
3.3.1. Acessibilidade Motora 

Rodrigues (1983) refere que a deficiência motora é considerada como uma perda de 

capacidades, afetando diretamente a postura e/ou movimento, fruto de uma lesão congénita 

ou adquirida nas estruturas reguladoras do movimento do sistema nervoso, afetando o 

indivíduo na sua mobilidade, na coordenação – motora e na fala. Este handicap pode ser 

provocado por artrites, enfartes, paralisias cerebrais, esclerose múltipla, espinha bífida, 

distrofias musculares entre outros motivos, que limitam a capacidade de ação, 

condicionando os movimentos (Monteiro, 2006).  
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As crianças com deficiência motora apresentam limitações ao nível dos estímulos 

afetivos e sensório – motores. Estes aspetos conduzem a limitações na aquisição de 

competências básicas em cada etapa do desenvolvimento. Perante isto, um reduzido 

controlo dos movimentos e fraquezas musculares podem tornar difícil a utilização de 

teclados e ratos convencionais, bem como a execução de ações que impliquem precisão e 

rapidez (Meiselwitz, Wentz e Lazar, 2009).  

Alguns utilizadores com deficiência motora recorrem a tecnologias de apoio para 

auxiliar a interação com o computador, tais como interruptores (switchs) controlados com a 

cabeça, os teclados tácteis, os sistemas de reconhecimento de voz, ponteiros de cabeça, 

joysticks e trackball (Bergman e Johnson, 1995). 

 Neste sentido, a acessibilidade motora passa pelo desenvolvimento e/ou utilização 

do teclado no ecrã, rato por teclado que são ferramentas de facilidade de acesso do sistema 

operativo, compatibilidade com as tecnologias de apoio já existentes e o acesso à aplicação 

com recurso ao teclado e varrimento. Na conceção e desenvolvimento de um software 

acessível a todos deve-se assegurar a interação nas modalidades mencionadas 

anteriormente, para que possam ser minimizadas as dificuldades inerentes a cada utilizador 

(Meiselwitz, Wentz e Lazar, 2009; Godinho, 2010), dando a opção de realizar uma tarefa 

utilizando uma variedade de opções, quer seja com o rato, teclado e/ou outro dispositivo 

apontador (Bergman e Johnson, 1995). 

 

3.3.2. Acessibilidade invisual e baixa visão 

“No caso das crianças cegas ou com graves limitações visuais, a informação visual 

é inexistente ou recebida de forma fragmentada e distorcida, o que limita a interação com 

o ambiente e a extensão e variedade das experiências, comprometendo as aprendizagens 

acidentais e originando atrasos no desenvolvimento motor, cognitivo e social” (ME / 

DGIDC, 2008a). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a deficiência visual é 

caracterizada como uma situação irreversível de diminuição da resposta visual, em virtude 

de causas congénitas ou hereditárias, mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso 

de óculos convencionais. Podemos considerar dois tipos de deficiência visual: a cegueira, 

em que há ausência total de visão e a baixa visão, onde a perda de visão é parcial ou 

residual. A baixa visão compreende as seguintes situações: 1. perceção turva (os contrastes 
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são pouco percetíveis, a distância é mal percebida e existe uma má perceção do relevo); 2. 

escotoma central e visão periférica (o campo da visão central é afetado, funciona apenas a 

retina periférica e torna impeditiva atividades que requeiram visão de perto); 3. visão 

tubular (o campo de visão periférico é prejudicado, a visão faz-se através de um “cano de 

espingarda”, muito limitativa a atividades de autonomia. 

Estas limitações no campo visual implicam uma maior aproximação das ações e 

consequências presentes no software, para além da disponibilização da informação em 

áudio e notificação dos utilizadores sobre novas informações ou alterações que apareçam 

no ecrã, bem como, deve ser dada a possibilidade destes utilizadores poderem substituir as 

cores padrão, para que eles possam escolher as cores que melhor se adequam a eles 

(Bergman e Johnson, 1995). 

Normalmente, os utilizadores cegos utilizam teclas de atalho para se movimentarem 

entre menus, ícones, áreas de texto e em outras partes da interface gráfica, sendo que é 

necessário fornecer informação áudio para indicar a posição do utilizador. Por exemplo, 

quando o foco se move para um botão, o utilizador pode ouvir as palavras "botão – sair do 

jogo", ou quando move o foco para uma região de entrada de texto, o utilizador pode ouvir 

um som de máquina de escrever (Bergman e Johnson, 1995).  

Um outro aspeto significativo, de acordo com os mesmos autores, é o facto de os 

utilizadores cegos raramente utilizarem um dispositivo apontador, dependendo da 

navegação no computador através do teclado e salientam, também, a importância de 

fornecer informações descritivas de todos os objetos/imagens que não são texto, dando 

nomes significativos aos objetos presentes na interface do utilizador.  

Perante este cenário, ao concebermos um software inclusivo para crianças com 

NEE e no caso particular de crianças portadoras de défice visual devemos assegurar a 

interação com o software e o acesso à informação com recurso: ao teclado, ferramentas de 

acessibilidade de acesso do sistema operativo, tais como: sintetizador de voz, alto contraste 

e lupas para aumentar/diminuir o tamanho do texto ou o de uma zona parcial do ecrã, como 

também, a disponibilização da informação em áudio, incluindo botões, menus, textos, 

descrição de objetos/imagens presentes na aplicação, de forma a tornar o software LpMat 

acessível a utilizadores com cegueira ou baixa visão (Bergman e Johson, 1995; Godinho, 

2004).  
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3.3.3. Acessibilidade Auditiva 

Castro e Gomes (2000) contextualizam a surdez como “uma perda sensorial 

periférica que condiciona o processamento auditivo a nível superior” (p. 95). Silva, 

Pereira e Zanolli (2007) caracteriza a surdez como um problema sensorial não visível, que 

acarreta dificuldades na receção, perceção e reconhecimento de sons, ocorrendo em 

diferentes graus. Segundo Perlin e Strobel (2006) o facto do surdo ser, claramente, um 

sujeito que produz cultura de uma forma diferenciada, baseada na sua experiência visual, 

ele requer uma educação fundamentada na sua diferença cultural, sendo que a criança 

surda deve ser submetida a uma apresentação repetida e direta de sinais, palavras e 

conceitos linguísticos para minimizar os atrasos no desenvolvimento linguístico. 

Huang, Smith, Spreen e Jones (2008) referem que as diferenças biológicas e 

psicológicas que resultam da incapacidade de ouvir têm efeitos profundos e extensos na 

interação da criança com o mundo que a rodeia. Estas diferenças são visíveis em diversas 

áreas: 

- Perceção (a receção do som é restrita) – Qualquer aplicação desenvolvida para 

estas crianças deve estar fortemente dependente de elementos visuais e deve procurar 

influenciar ao máximo os outros sentidos. Desenhos visualmente dinâmicos e apelativos, 

temas apropriados à idade e uso cativante da cor devem ser usados de forma a atrair e 

concentrar o utilizador, e levar à adoção e utilização continuada e eficaz do sistema.  

- Cognição – se por um lado as crianças surdas têm um desempenho inferior em 

testes e jogos de memória sequencial, têm por outro lado uma apurada memória visual e 

espacial, devido possivelmente à sua condição física adaptada e ao uso abundante de 

referências de localização na língua gestual. 

- Atenção – a interseção da perceção e cognição é a atenção conjunta, a capacidade 

de estar atento a uma pessoa e a um objeto simultaneamente. A criança surda tem de estar 

constantemente a alternar o contacto visual entre a pessoa e o objeto. 

- Personalidade – a dificuldade de comunicação, a experiência de ser diferente dos 

outros, o sentir-se invisível pode afetar a criança nos anos mais importantes do seu 

desenvolvimento, estando mais suscetível a sentir-se frustrada e isolada. Uma aplicação 

que procura atrair e ensinar pessoas surdas deve ter isso em conta. 

Outra questão a considerar, é o facto que muitas crianças surdas aprenderem a 

Língua Gestual Portuguesa (LGP) como a sua primeira língua e a Língua Portuguesa irá 



 

 
 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 33  

sempre tratar-se de uma segunda língua da criança surda (Bergman e Johnson, 1995). A 

LGP trata-se, assim, de uma ferramenta educativa e de acesso ao conhecimento sobre o 

mundo, fundamental para a promoção de um percurso educativo de sucesso e uma 

integração plena da criança, jovem ou adulto surdo nos diversos contextos de vida 

(Nascimento 2011). Neste sentido, a sensibilização e o recurso precoce à LGP torna-se de 

elevada importância, não devendo ser encarada como apenas um apoio à aprendizagem da 

Língua Portuguesa, mas como a língua materna do indivíduo surdo. 

As principais dificuldades que as pessoas com défice auditivo encontram são a 

perceção e localização de sinais sonoros e o acesso a mensagens faladas ou a qualquer tipo 

de informação em áudio, desta forma ao conceber um software inclusivo para crianças com 

défice auditivo, devemos utilizar como estratégias de acessibilidade a disponibilização de 

texto ou legendagem de conteúdos e instruções por voz, a sinalização visual de avisos 

sonoros, a disponibilização de vídeos em Língua Gestual Portuguesa, como também, a 

informação de um conteúdo em formato de áudio ou vídeo deverá ser apresentada num 

texto fixo ou através de uma legenda dinâmica sincronizada em tempo real com o som, 

disponibilizando aos utilizadores opções e informações redundantes (Bergman e Johnson, 

1995; Godinho, 2004). 

 

3.3.4. Acessibilidade para a deficiência mental  

Segundo a definição do DSM-IV-TR (2002), também adotada pela Associação 

Americana de Deficiência Mental (AAMR), diz-se que um indivíduo é portador de 

deficiência mental quando “o funcionamento intelectual é significativamente inferior à 

média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo 

menos duas das seguintes capacidades: comunicação, autocuidados, vida doméstica, 

habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, 

autosuficiência, habilidades académicas, trabalho, lazer, saúde e segurança”. 

Esta caracteriza-se como, a “inadaptação emocional e social, vocabulário reduzido, 

interesses simples e limitados; reação lenta; atenção reduzida; incapacidade de 

generalizar e de abstrair; iniciativa limitada; ausência de originalidade; incapazes de 

autocrítica; hábitos de estudos insuficientes; têm dificuldades a nível da linguagem e 

requerem assuntos simples, detalhados e concretos; possuem um atraso e precariedade 

das aquisições cognitivas; apresenta discrepância entre os conteúdos dos seus 
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conhecimentos normais relacionais e as atividades dum processo desestruturador, que 

assumindo ambos os desajustes, os articula e os combina duma forma atípica; fazem a 

construção duma função cognitiva não só insuficiente como também desorganizada e 

desadequada, segundo a perspetiva construtivista” (Barbosa, 2007 cit. por Ribeiro, 2008, 

p. 7). 

As principais preocupações no desenvolvimento de interfaces para utilizadores com 

défice cognitivo prendem-se com a velocidade e complexidade da informação 

disponibilizada na interface (Meiselwitz, Wentz e Lazar, 2009). Considerando estes 

aspetos, os princípios recomendados para um design acessível ao utilizador com défice 

cognitivo incluem: o uso de pistas de recuperação de memória (tais como imagens ou 

ícones combinados com pistas verbais, quando forem adequadas); evitar linguagem 

excessivamente complexa, abstrata e metafórica; forçar os utilizadores a fazer escolhas 

simultâneas; utilização de imagens intuitivas (Rocha, 2008). Também Almeida (2006) 

refere algumas orientações e recomendações de acessibilidade para o desenvolvimento de 

aplicações informáticas de apoio a sujeitos com défice cognitivo, estas prendem-se com o 

desenho de layouts cuidados, simples e consistentes; uso cuidado da cor e do contraste 

figura-fundo; recurso a símbolos e desenhos; recurso a modalidades de destaque de 

informação-chave; minimização das necessidades dos processos mnésicos de curto prazo; 

simplicidade e facilidade na interação; recurso a feedback relevante em todos os menus e 

ícones; acesso simplificado a menus e ferramentas; assegurar que todas as mensagens e 

alertas permanecem no ecrã até que sejam desativadas; controlo da velocidade na 

realização das tarefas; exploração de métodos que maximizem a eficácia dos processos de 

interação e comunicação.  

Salienta-se que, em geral, os enunciados (linhas de instrução) para estes alunos não 

devem ter mais de três linhas de instrução com um máximo de 65 carateres ou 8-10 

palavras (Galitz, 1989; Garner, 1990). Desta forma, um software acessível a estes 

utilizadores deve ser de fácil utilização e atender aos seus conhecimentos. 

 
3.3.5. Acessibilidade para as PEA  

“Autismo” é uma palavra de origem grega (autós) que significa “próprio”, termo 

utilizado no âmbito da psiquiatria para designar comportamentos humanos que se 

centralizam no próprio indivíduo (Orrú, 2001). Seguindo a classificação do DSM-IV-TR, 
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estão incluídas nas PEA, a Perturbação Autística (também designada autismo infantil, 

autismo infantil precoce, autismo de Kanner), a Perturbação de Rett, a Perturbação 

Desintegrativa da Segunda Infância (PDSI), a Perturbação de Asperger e a Perturbação 

Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (PGDSOE) (DSM-IV-TR, 2002). 

As PEA caracterizam-se por uma tríade clínica de perturbações que afetam as áreas 

da comunicação (verbal e não-verbal), interação social e comportamento. A designação de 

espectro do autismo é utilizada quando nos referimos a uma condição clínica de alterações 

cognitivas, linguísticas e neurocomportamentais, pretendendo caracterizar o facto de que, 

mais do que um conjunto fixo de características, esta parece manifestar-se através de várias 

combinações possíveis de sintomas num contínuo de gravidade de maior ou menor 

intensidade (ME / DGIDC (2008b). 

No que concerne a aspetos comportamentais, as crianças autistas apresentam 

comportamentos repetitivos e estereotipados, que podem ser evidentes ou subtis. Segundo 

Araújo (2008), podem agitar repetidamente os braços, andar de bicos de pés ou manterem-

se durante longos períodos de tempo a empilhar brinquedos. Relativamente a aspetos 

sociais, os autistas revelam dificuldade em relacionar-se com os outros, incapacidade de 

compartilhar sentimentos, gostos, emoções e a dificuldade na discriminação entre 

diferentes pessoas. As dificuldades ao nível da socialização levam a que a criança autista 

tenha uma pobre consciência da outra pessoa, seja incapaz de imitar e de se colocar na 

posição do outro (Mello, 2005). Ao nível dos aspetos linguísticos e comunicacionais, as 

crianças com diagnóstico de PEA evidenciam dificuldades na comunicação em graus 

variados. Se alguns indivíduos não desenvolvem qualquer tipo de habilidade de 

comunicação, outros têm uma linguagem imatura, ecolalia, reversões de pronome, 

entoação anormal ou monótona (Aparas, 2008). Algumas crianças com PEA ligeira podem 

evidenciar um pequeno atraso na linguagem, apresentam dificuldades em manter uma 

conversa e demonstram incapacidade para compreender a linguagem não-verbal, a 

prosódia e metáforas (Araújo, 2009). Em relação a aspetos cognitivos, crianças com PEA 

apresentam dificuldades no uso da imaginação. Evidenciam falta de aceitação nas 

mudanças e dificuldades em processos criativos.  

Embora estas dificuldades sejam comuns em crianças com PEA, elas expressam-se 

em cada indivíduo de forma diversa, tornando-se necessária uma observação cuidada para 

identificar as suas necessidades individuais, assim como as suas áreas fortes. A fim de 
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minimizar as dificuldades sentidas por crianças/jovens com PEA dever-se-á ter em 

consideração ao desenvolver um software inclusivo, as necessidades, interesses e 

motivações manifestados por estas crianças e a utilização de uma base de dados com 

símbolos de comunicação para auxiliar a aprendizagem de crianças com PEA, uma vez que 

estas podem apresentar dificuldades de comunicação e de leitura (Araújo, 2009). 

Os pictogramas ou símbolos de comunicação são utilizados para o trabalho com 

jovens com problemas de comunicação e necessitam de recorrer a Sistemas Aumentativos 

e Alternativos de Comunicação (SAAC). Estas ferramentas também podem ser utilizadas 

por outros utilizadores com NEE, nomeadamente, por crianças portadoras de afasia, 

apraxia, disartria, deficiência mental, paralisia cerebral, condições pós-operatórias, entre 

outras condições. 

A Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) é definida pela ASHA 

(American Speech-Language-Hearing Association in Browning) (2008), como sendo um 

complemento e/ou substituição da fala, "uma área da prática clínica que tenta compensar 

(quer temporária, quer permanentemente) dificuldades ou incapacidades demonstradas 

por indivíduos com distúrbios graves da expressão comunicativa (isto é, dificuldades 

severas da fala, da linguagem e/ou da escrita". Esta tem como objetivos compensar e 

facilitar as dificuldades da linguagem, tornar a comunicação o mais natural e extensiva às 

várias atividades do quotidiano, permitir a transferência interativa de informação e 

contribuir para uma maior aproximação, em termos sociais, do indivíduo. Estes sistemas 

devem igualmente permitir a inclusão do indivíduo na sociedade, como membro de pleno 

direito, e a livre expressão das suas ideias, necessidades e pedidos (Gericota, s. d.). 

Ponte (2009) define a Comunicação Aumentativa e Alternativa como um conjunto 

integrado de técnicas, ajudas, estratégias e capacidades que a pessoa com incapacidades 

comunicativas utiliza para comunicar. Estas podem incluir várias componentes, tais como, 

gestos, fotografia, pictogramas, ideogramas, objetos, braille, expressões faciais, fala ou 

outras formas de vocalização, símbolos, entre outros. Incluem, ainda, estratégias 

específicas e capacidades, que permitem utilizar estes meios com sucesso, numa variedade 

de contextos comunicativos.  

Neste sentido, a CAA corresponde a um conjunto integrado de técnicas, ajudas, 

símbolos e estratégias, para que a pessoa com dificuldades de comunicação possa utilizar, 

quer por um curto ou longo período de tempo. Relativamente aos símbolos, o importante é 
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que estes “sejam funcionais e percetíveis para o seu utilizador e que o outro interveniente 

receba um feedback auditivo e/ou visual igualmente percetível” (Ribeiro e Moreira, 2011). 

 

 3.3.6. Guia de design da interface 

 Para melhor clarificar quais as diretrizes que devemos ter em consideração na 

conceção e desenvolvimento de um software educativo para crianças com NEE, decidimos 

agrupá-las numa tabela, indicando também quais os utilizadores que podem beneficiar 

dessas medidas implementadas no projeto desenvolvido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Princípios orientadores para o desenho do modelo e especificação do protótipo LpMat (Tabela 
adaptada de Bergman e Johnson (1995); Meiselwitz, Wentz e Lazar, 2009). 
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Em síntese, ao concebermos e desenvolvermos uma interface acessível a todos os 

utilizadores devemos considerar as necessidades dos utilizadores com NEE e os diferentes 

estilos de aprendizagem, permitindo-lhes interagir com os sistemas da forma mais 

adequada possível (Bergman e Johnson, 1995). 

 Os mesmos autores referem que a combinação de recursos de áudio, vídeo (LGP) e 

símbolos podem aumentar significativamente a acessibilidade da interação com a interface. 

Deste modo, as interfaces devem ser concebidas de modo a que elas apresentem e aceitem 

a informação em diversas modalidades, proporcionando feedback e suportes de memória 

para os utilizadores. 

 Após uma pesquisa efetuada sobre softwares acessíveis a crianças com NEE, 

encontramos um site espanhol Contenidos Edutivos Digitales2, que disponibiliza recursos 

educativos com as características necessárias para a navegação por pessoas com 

deficiências sensoriais e/ou motoras, sendo este um bom exemplo do que pretendemos, os 

recursos desenvolvidos neste site serviram de base ao desenvolvimento do nosso projeto. 

Uma interface bem projetada atendendo às características dos alunos desempenha 

um papel crucial no fornecimento dos conteúdos, mantendo a atenção e o interesse pela 

atividade, valorizando a sua participação alargada e a construção ativa do seu processo de 

ensino – aprendizagem (Cho et al., 2009; Chou, 2003; Crowther, Keller, & Waddoups, 

2004; Seo & Woo, 2010). 

                                                           
2  Disponível em: http://conteni2.educarex.es/mats/11346/contenido/index2.html  
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4. Procedimentos metodológicos 

 Considerando o objetivo central deste projeto e a escassez de recursos didáticos, 

acessíveis às particularidades dos alunos com NEE, optou-se por uma metodologia mista. 

Face às especificidades do trabalho realizado, da revisão bibliográfica e pesquisa 

documental efetuada, na qual assenta o corpo teórico e conceptual do estudo, o projeto foi 

desenvolvido num cenário de convergência multidisciplinar de metodologias, técnicas e 

instrumentos de recolha de dados, sendo o principal instrumento metodológico o protótipo 

do software LpMat desenvolvido. 

As opções metodológicas que enquadraram este projeto foram, numa primeira fase, 

para além do estudo concetual realizado, encetar contactos com escolas de referência, num 

distrito da região centro do país para as patologias indicadas anteriormente, selecionando 

os alunos/docentes que fizeram parte deste estudo, nomeadamente, das escolas dos 

agrupamentos de A, E, I e O. Efetuar o levantamento de casos de alunos com NEE que 

frequentassem os 1º e 2º ciclos do ensino básico e, consequentes, pedidos de autorização 

aos encarregados de educação dos alunos que colaboraram no desenvolvimento do projeto, 

aos vários agrupamentos, à Direção Regional de Educação do Centro (DREC) e à Direção-

Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC). Salienta-se ainda que, a 

estes pedidos de autorização foi obtido um parecer favorável à realização deste projeto nos 

Agrupamentos de Escolas.  

Nas reuniões realizadas com os docentes de educação especial foi pedido que nos 

enviassem: a descrição do perfil funcional dos alunos que estarão envolvidos no projeto, os 

materiais já desenvolvidos e as competências a desenvolver nos 2º e 3º Períodos referentes 

a competências nos domínios científicos de Língua Portuguesa e Matemática. 

Na segunda fase procedeu-se à avaliação e ao diagnóstico de competências atuais e 

as que se esperam atingir no final do ano letivo dos alunos com NEE, escolhidos 

aleatoriamente para colaborarem no desenvolvimento do projeto, ao nível da Língua 

Portuguesa e da Matemática.  

Na terceira fase do projeto iniciou-se a especificação do modelo concetual do 

protótipo partindo das necessidades e especificidades do público-alvo, a conceção e 

implementação de tarefas adequadas aos objetivos/competências enunciados nos perfis 

funcionais de cada aluno e a especificação dos requisitos de acessibilidade, funcionais e 

técnicos do protótipo. Nesta fase, o trabalho de especificação e desenvolvimento do 
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protótipo foi enquadrado pela equipa multidisciplinar do projeto Geometrix (Projeto de 

Investigação e Desenvolvimento de Software Educativo), sedeado no Departamento de 

Matemática da Universidade de Aveiro, responsável pela conceção e implementação do 

software LpMat. Esta equipa multidisciplinar integrou a coordenadora do projeto, a 

professora doutora Ana Breda (Professora Associada com Agregação do Departamento de 

Matemática da Universidade de Aveiro), responsável pela conceção teórica do projeto e 

pela revisão científica dos conteúdos científicos da área de Matemática desenvolvidos, o 

cocoordenador do projeto, o professor doutor Eugénio Rocha (professor auxiliar do 

departamento de Matemática da Universidade de Aveiro), responsável pela supervisão da 

implementação do projeto, o professor doutor António Moreno (professor auxiliar 

convidado do departamento de Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro) responsável 

pela revisão científica dos conteúdos científicos da área da Língua Portuguesa 

desenvolvidos, a professora doutora Paula Santos (professora auxiliar do departamento de 

Educação da Universidade de Aveiro), responsável pela adequação/validação dos 

conteúdos desenvolvidos, duas investigadoras, uma das quais a mestranda, responsáveis 

pela conceção dos conteúdos, um programador e uma designer. 

 Na quarta fase, avançou-se para a aferição das tarefas implementadas e, 

consequente, teste e avaliação do protótipo. A avaliação do protótipo desenvolvido 

realizou-se com a participação direta de crianças portadoras das patologias anteriormente 

mencionadas e com os professores que com estas trabalham, tendo em conta: a 

acessibilidade, flexibilidade e facilidade de utilização, atitude das crianças face ao 

software, informação disponibilizada percetível e requerendo o mínimo esforço físico 

possível. Nesta fase do projeto optou-se por uma metodologia de desenvolvimento ágil isto 

é, à medida que o projeto foi sendo desenvolvido, este era testado por alunos com NEE, 

decorrentes de Surdez, Perturbações do Espectro do Autismo, Cegueira ou Baixa Visão, 

Deficiência Motora e Mental, de modo a que pudéssemos verificar a funcionalidade, a 

acessibilidade e a adequabilidade científico – pedagógica da aplicação e procedendo às 

correções e adaptações necessárias. 

As metodologias ágeis têm como objetivo estimular e suportar a flexibilidade, 

conferindo assim um elevado grau de tolerância à mudança a todo o processo, como 

também tem como peculiaridade adaptar-se às necessidades do projeto em mão, de forma 

mais rápida e flexível (ágil), mesmo quando as especificações deste mudam durante o seu 
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desenvolvimento, permitindo perder o mínimo de trabalho e recursos possíveis (Cockburn, 

2006). 

A proposta pedagógica apresentada neste relatório procura mostrar uma alternativa 

válida no processo de ensino e aprendizagem para alunos com necessidades especiais. Esta 

estratégia alternativa consistiu em desenvolver um protótipo de um software educativo, nos 

domínios da Matemática e Língua Portuguesa acessível às particularidades destes alunos. 

Como forma de recolha e tratamento de dados, optou-se por uma metodologia 

quantitativa e qualitativa: a observação direta das crianças envolvidas nas aferições do 

protótipo antes de testarmos a interface desenvolvida e a utilização de inquéritos por 

questionário aos professores de educação especial / regular (cf. anexos 4). A investigação 

quantitativa, através do recurso às mais variadas técnicas estatísticas, assenta na noção de 

regularidade e constância dos fenómenos sociais, permitindo aos investigadores a sua 

observação rigorosa e o estabelecimento de leis explicativas de relações causa-efeito 

existentes entre variáveis (Pardal e Correia, 1995). Por sua vez, a investigação qualitativa é 

um método que aborda de forma interpretativa e naturalista, e no seu ambiente natural, o 

objeto em estudo. 

Com os inquéritos por questionário pretendeu-se averiguar alguns aspetos 

anteriormente referidos, ou seja, a acessibilidade, flexibilidade e facilidade de utilização, 

atitude das crianças face ao software, informação disponibilizada percetível e requerendo o 

mínimo esforço físico possível. Na elaboração dos questionários tivemos em consideração 

a clareza das perguntas, a finalidade das mesmas, a adequação da linguagem utilizada e sua 

objetividade. O inquérito por questionário aplicado aos professores de educação especial 

contém 26 perguntas de escolha múltipla, uma vez que apresenta uma série de cinco 

proposições, das quais o inquirido seleciona uma, sendo estas: discordo totalmente, 

discordo, nem discordo e nem concordo, concordo e concordo totalmente, uma questão de 

escolha múltipla em leque fechado e cinco questões abertas. 

 As sessões de avaliação do protótipo do software LpMat decorreram em três 

Agrupamentos de Escolas de referência para alunos com NEE, com a participação direta 

dos alunos com necessidades especiais e professores de educação especial. Com vista à 

recolha de dados durante as sessões de avaliação do protótipo foi desenvolvida uma grelha 

de registo da observação das sessões de aferição do protótipo para cada criança (cf. anexo 

5) e foi feito o registo audiovisual (vídeo e fotografia) das sessões como registo 
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complementar à análise e discussão dos dados. No final das sessões de aferição do 

protótipo foram entregues aos professores de educação especial os inquéritos por 

questionário. Na quinta e última fase procedeu-se à análise e discussão dos dados 

recolhidos durante as sessões de aferição do protótipo e, consequentemente, à 

reformulação e adaptação das tarefas concebidas. 

 

4.1. Dados de caracterização / avaliação inicial, do contexto e dos 

alunos 

 Para o estudo dispusemos de uma amostra por conveniência, constituída por quatro 

Agrupamentos de Escolas de referência da região centro de Portugal Continental, 

nomeadamente, escolas de referência de Cegueira, Surdez e Perturbação do Espectro do 

Autismo, sendo selecionados para este estudo 24 alunos com NEE, dos 1.º e 2.º ciclos do 

Ensino Básico, decorrentes de Surdez, Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), 

Cegueira ou Baixa Visão, Deficiência Motora e Mental, conforme, consta na tabela 5. 

Agrupamento de 
Escolas 

Alunos Tipos de NEE 

A  3 
Síndrome de down 

Baixa Visão 

E 10 
P.E.A. 

Síndrome de Asperger 

I  2 Surdez 

O 9 

Défice cognitivo 

Paralisia cerebral ligeira 

Síndrome de down 

Tabela 3: Amostra dos alunos envolvidos nas aferições do projeto 
 
 Para a caracterização dos alunos, recorreu-se a duas fontes, designadamente, (1) aos 

professores de educação especial / titulares de turma que traçaram os respetivos perfis 

funcionais e (2) a investigadora, que observou “in loco”os alunos no contexto das 

atividades disponíveis na turma/escola/unidades. Os dados recolhidos serviram de base a 

alguns ajustes e reformulações no software em desenvolvimento.  

Nos quadros 1, 2, 3 e 4, pode ver-se os perfis funcionais dos alunos por 

Agrupamentos de Escolas, traçados pelos respetivos professores de Educação Especial, 

lado a lado encontram-se enumeradas as competências a desenvolver nos domínios 

científicos da Matemática e da Língua Portuguesa no âmbito do projeto LpMat. 
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Quadro 1: Caracterização dos alunos – Agrupamento de Escolas A 

Alunos 
com 
NEE 

Ano 
de 

Esc. 

Explicitação da 
deficiência, 

síndroma, etc 
Descrição do perfil funcional 

Competências a desenvolverem nos domínios da 
Mat. e L.P. 

Aluno 

A1 – 9 

anos 

3º ano Síndrome de Down 

O aluno 1 revela comprometimentos na atividade e participação 
resultantes de limitações em todas as áreas de desenvolvimento, 
próprias de portadores de Síndrome de Down. As áreas que se 
encontram mais comprometidas são: comunicação/fala, 
realização e raciocínio prático e área motora (manipulação). A 
área social é aquela em que revela maior grau de competência.  
Em relação às funções do corpo, encontram-se em défice, as 
funções de atenção, memória (à exceção da memória visual), 
psicomotoras, cognitivas básicas, mentais da linguagem, voz e 
fala. 

Todas as atividades recorrem a: assinalar com uma X, 
colar, ligar e rodear. 
Matemática – Aprendizagens e consolidação até ao 
número 10, aprendizagens das horas até às 10. 
Números até 10 (identificá-los, assinalar o cardinal 
de conjuntos, colar o número que falta numa 
sequência numérica). Horas certas, identificar 
algumas figuras geométricas regulares: quadrado, 
retângulo, triângulo e círculo. Formar conjuntos com 
base em condições muito simples: o conjunto dos 
vermelhos, o conjunto dos quadrados e respetivo 
cardinal. Algumas noções espaciais: colar à frente 
de… atrás de… no meio de… 
Língua Portuguesa – Leitura global de 
palavras/frases que vão sendo introduzidas tendo em 
conta a programação/de acordo com as suas vivências 
e identificação das mesmas através de atividades. 

Aluno 

A2 – 8 

anos 

2º 

ano 

Défice visual 
(nistagmus e 

fotofobia marcada), 
usa óculos de 

correção de miopia 
e astigmatismo. 
Apresenta uma 

acuidade visual de 
3/10 corrigida e 

posiciona a cabeça 
para controlar o 

nistagmus e 
conseguir focar 

melhor. 

Devido ao problema visual, muito grave, o aluno apresenta uma 
insegurança significativa, que se manifesta em momentos de 
situações novas, levando-a a não arriscar. Também se manifesta 
em momentos de jogos de psicomotricidade, momentos de 
expressão corporal, onde demonstra inibição de participar em 
grupo. Para o fazer, aceita a ajuda do adulto. 
Funções da visão: Biomicroscopia: ODE – iridodisgenesia com 
ectopia pupilar; Motilidade Ocular Extrínseca: nistagmus 
manifesto vertical e horizontal; Fundo Ocular: sem alterações 
relevantes (Dados relatório médico 23/11/2011); Pelo problema 
de visão que tem, o aluno, necessita de ter mais oportunidades 
para desenvolver competências, compreender e usar conceitos 
básicos e complexos, relacionados com características de 
objetos, pessoas e acontecimentos. Em momentos de atividade 
de grande grupo com jogos de psicomotricidade (andar a 

A aluna iniciou neste período a unidade 7 a Língua 
Portuguesa e a Matemática. 
 
Matemática: 
Números e operações com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação (tabuada do 3; cálculo 
mental); 
Comprimento: medida e unidade de mediada, 
medições; 
Resolução de problemas; 
 
Língua Portuguesa: 
Leitura e interpretação de textos; Expressão oral; 
Sons e fonemas (rimas); Expandir o vocabulário; 
leitura e compreensão de textos informativos; 
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distâncias curta e longas, sobre superfícies diferentes e com 
movimentos alternados), o aluno manifesta acanhamento em 
participar. Em momentos de expressão corporal de grande 
grupo, também revela timidez e insegurança, preferindo, por 
vezes ficar sentada, mas se insistirmos e se ela ficar motivada, o 
seu desempenho é feito com cuidado e necessita de mais tempo. 

Compreensão da leitura; Escrita de textos descritivos; 
Verbos. 

Aluno 

A3 – 

10 anos 

4º 

ano 

O aluno até ao 3.º 
ano apresentava 
Défice de Atenção 
por Hiperatividade 
e Dislexia.  
Nesse mesmo ano 
foi-lhe 
diagnosticada uma 
neoplasia do 
sistema nervoso 
central. Apresenta 
sequelas 
neurológicas 
motoras 
(hemiparesia 
esquerda, com 
dificuldades na 
marcha e 
diminuição da força 
muscular do 
membro superior 
esquerdo) e visuais.  
Apresenta também 
EPE por cegueira 
secundária ao 
tumor. 
Encontra-se 
medicado para a 
epilepsia, a qual é 
também um efeito 

O aluno manifesta ao nível das funções mentais, dificuldades 
moderadas quanto à orientação no espaço e no tempo. Também 
ao nível da visão se verificaram sequelas: “parésia ocular” e 
“uma baixa acentuada da AV ODE com AV OD <1/10 (5/160) 
e AV OE vultos”, encontrando-se neste momento muito 
dependente da ampliação dos materiais escolares e da utilização 
de auxiliares óticos. Apresenta “ausência de marcha autónoma” 
e um “precário equilíbrio de tronco. Sustentação ortostática 
mínima com ajuda máxima” e dependência “na maioria das 
AVD´s”. Devido aos problemas de visão e às prolongadas 
ausências da escola, tem sido muito difícil aferir o seu nível de 
competências e perfil de funcionalidade relativamente a este 
parâmetro. Quanto à área da Língua Portuguesa, a parte da 
leitura e escrita encontra-se muito comprometidas, não apenas 
devido ao fator da visão, mas também da motricidade dos 
membros superiores. Responde a perguntas simples e participa 
num diálogo. No entanto, o seu discurso oral é um pouco lento e 
arrastado. Necessita de fazer pequenas pausas para pensar e 
organizar o que vai dizer. O facto de ter estado ausente da 
escola tanto tempo, bem como da neoplasia ser no cérebro, 
contribuíram para que o aluno esteja com algumas dificuldades 
ao nível do cálculo e do raciocínio abstrato. A sua falta de 
autonomia e baixa autoestima fazem com que o aluno não seja 
capaz de escolher entre opções ou de realizar uma tarefa entre 
várias tarefas que precisam de ser feitas  
Ao nível da comunicação e produção de mensagens o aluno 
apresenta dificuldades, uma vez que apenas produz mensagens 
verbais simples, tem dificuldades em expressar determinados 
factos ou em contar uma história. Também ao nível da escrita de 
mensagem se verificam limitações, não só pela dificuldade em 

Matemática: Identificar os números até 10000; 
Associar o número à quantidade dentro do limite 
estabelecido; Identificar a dezena/ meia dezena; a 
dúzia/ meia dúzia; o quarteirão; Identificar o dobro, o 
triplo, a centena e o milhar; Relacionar a unidade 
com a dezena, a centena e o milhar; Estabelecer 
relações de grandeza entre os números (<,>,=); 
Comparar e ordenar números em sequências 
crescentes e decrescentes; Representar números numa 
reta graduada, Identificar os números ordinais até 
50º, Identificar e escrever números pares e ímpares, 
Efetuar adições e subtrações simples utilizando o 
algoritmo e com transporte utilizando o algoritmo, 
Efetuar divisões simples utilizando do algoritmo; 
Memorizar a tabuada; Identificar as principais figuras 
geométricas e os sólidos geométricos; Traçar 
itinerários entre dois ou mais pontos; Identificar as 
horas; Identificar e nomear os dias da semana, os 
meses do ano, as estações do ano, Conhecer as notas 
e moedas; Estabelecer relações de grandeza entre 
objetos; Reconhecer algumas unidades principais de 
medida; Ler e interpretar tabelas simples, de dupla 
entrada e gráficos; Compreender e resolver 
problemas simples;  
Língua Portuguesa: Utilizar vocabulário mais 
diversificado e adequado a diferentes situações e 
temáticas; Contar pequenas histórias com sequência 
lógica e temporal, Construir histórias a partir de 
ilustrações; Ler textos com progressiva 
complexidade; Ler histórias simples; Ler diferentes 
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secundário da sua 
doença 

ler o que escreve, mas também porque não consegue realizar um 
raciocínio mais elaborado, para posteriormente o escrever.  
Em termos de coordenação para escrever, desenhar, manusear 
objetos, levantá-los, manipulá-los e soltá-los com a mão, o 
aluno apresenta muitas dificuldades. Também apresenta 
dificuldades na utilização da mão e do braço para a realização 
de tarefas tais como: rodar a maçaneta de portas, tirar ou colocar 
objetos na mochila, abrir o fecho da mochila. Quanto ao andar, 
o aluno fá-lo lentamente, mas necessita por vezes de ter alguém 
ao seu lado, uma vez que rapidamente se cansa e pode perder o 
equilíbrio e cair. Ao nível de Estudo do Meio acompanha os 
colegas da turma, uma vez que os conteúdos trabalhados nesta 
área, têm uma grande componente de estimulação visual e estão 
muito relacionados com as suas vivências, com o seu meio e 
com o seu próprio corpo. 

tipos de texto; Identificar diferentes formas de 
escrever um texto, Identificar o autor do texto; 
Estabelecer relações entre sons e letras (fonemas e 
grafemas correspondentes); Escrever frases a partir 
de uma imagem ou de uma palavra sugerida; 
Produzir textos simples a partir de imagens, de tema 
livre ou sugerido com progressiva coerência e 
coesão; Preencher frases com lacunas; Preencher 
textos simples com lacunas; Reconstruir frases com 
palavras em desordem; Construir listas de palavras 
segundo critérios diversos; Escrever palavras por 
ordem alfabética; Classificar palavras quanto ao 
número de sílabas; Formar famílias de palavras; 
Construir áreas vocabulares de palavras; Reconhecer 
relações de semelhança e oposição entre significados 
(antónimos e sinónimos); Identificar nomes comuns, 
próprios e coletivos; Fazer a variação dos nomes em 
género, em número e em grau; Identificar verbos; 
Aplicar os verbos em diferentes tempos; Identificar 
adjetivos e sinais de pontuação e aplicá-los 
corretamente; 

 

Quadro 2: Caracterização dos alunos – Agrupamento de Escolas E 

Alunos 
com NEE 

Ano de 
Esc. 

Explicitação da 
deficiência, 

síndroma, etc 
Descrição do perfil funcional 

Competências a desenvolverem nos 
domínios da Mat. E L.P. 

Aluno 

B1 – 9 

anos 

2º 
ano 

Perturbações do 
Espectro do 

Autismo, Défice 
cognitivo e 
Epilepsia 

O aluno manifesta dificuldades acentuadas em utilizar o sentido da visão para 
observar, nos processos de realização de uma atividade, para dialogar, 
nomear, aprender, etc., por exemplo, nas visitas de estudo “perde” o seu 
olhar no todo, não se centrando no que é suposto observar. Também o 
movimento estereotipado com as mãos lhe dificulta a atenção. 
Evoluiu significativamente, utilizando mais vocabulário, frases mais 
completas (por repetição) e articula de forma mais compreensiva. No 
entanto, face à idade cronológica, manifesta ainda acentuadas dificuldade: 
em compreender e utilizar palavras no contexto, em utilizar as palavras 

 
 
 
Matemática – Descobrir progressivamente 
os números até 5; Quantificar 
agrupamentos; Conhecer e utilizar o 
vocabulário: em cima, atrás, à frente, 
dentro, fora…Reconhecer o quadrado, 
retângulo, círculo triângulo; Estabelecer 
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corretamente (usa padrões gramaticais inadequados), em expressar ideias, o 
que faz com que se torne muitas vezes difícil compreender o que nos está a 
dizer. Possui um vocabulário ainda reduzido (mas progrediu nomeando 
alimentos, vestuário, objetos de vida diária etc.) e manifesta dificuldade na 
construção de frases (sintaxe) e na articulação das palavras. Tem também 
dificuldade em nomear ações, parece ter dificuldade em lembrar-se das 
palavras e expressar a ideia, com ajuda de gesto e expressão facial ele acaba 
por dizer (comer, beber, lavar, dormir, correr, vestir…). 
Identifica e nomeia grande e pequeno, círculo, azul e vermelho (amarelo 
emergente), dentro/fora ainda não consistentemente; quantidade até 3 
(emergente). 
Agrupa por uma característica (blocos lógicos) por tamanho, forma e cor. 
Agrupa outros materiais por tamanho e cor. Emparelha gravuras iguais. 
Escuta e olha durante algum tempo, recebendo a informação oral e visual e 
dando a resposta. Distingue imagens (fotografias e desenhos). Nomeia 
imagens familiares. Agrupa palavras iguais. Está em aprendizagem ler 
material escrito – perceção global e reconhecimento de palavras soltas 
escritas com compreensão do seu significado, com ajuda de fotografia. Muito 
motivado com a utilização do computador com imagens destas personagens 
em PowerPoint, Word. Evoluiu significativamente, no entanto, é necessário 
muita motivação e conciliar as áreas de interesse com as menos motivadoras 
para que dirija a atenção para as tarefas, para observar (antes de executar e de 
responder), realizar os pedidos que lhe são feitos e para concluir as atividades 
sem recorrer à tentativa e erro. Responde, a pedidos, instruções, perguntas 
desde que se tenha em conta o seu vocabulário e se utilize frases simples. 
Quando não compreende faz perguntas utilizando palavra frase. 
 Tem uma boa compreensão da linguagem relacionada com o seu quotidiano 
e com os seus interesses. Utiliza palavras, começando cada vez mais a 
utilizar frases simples para produzir mensagens verbais, fazendo-se entender 
na maioria das vezes. Mantém a interação comunicativa, fazendo perguntas, 
afirmações, nomeando as figuras, no entanto, a articulação ainda dificulta 
muitas vezes a compreensão das mensagens que nos quer transmitir.  
Ainda continua a fazer perguntas repetitivas sobre um assunto, várias vezes 
ao dia. Aplica o vocabulário que lhe é ensinado. Conta as histórias dos livros 
que são trabalhados, utilizando o vocabulário que lhe é ensinado, utilizando 
palavras-chave em cada página e cada vez mais utiliza aqui também frases 

relações entre factos e ações que levem à 
distinção de noções temporais 
(ontem/hoje/amanhã; dias da semana). 
 
Língua Portuguesa – Leitura Global de 
palavras – em ensino palavras escolhidas 
de acordo com os seus interesses 
específicos 
 (pai, mãe, Bob o construtor, Ruça, 
Moeda, Winx, Dartacão, Piggy, 
Madagáscar, jumbo, pingo doce, táxi, 
autocarro, comboio, ambulância, …) 
- Imagens, fotografias símbolos SPC 
(Bordmaker) 
- Contar histórias, construídas partindo dos 
seus interesses específicos 
(imagens/fotografias símbolos SPC) com 
frases simples e relacionadas com o seu 
quotidiano. 
- Usar o Computador para escreve 
palavras de “figura”s que gosta - por 
exemplo  perante uma imagem 
copiar/escrever  a palavra que lhe 
corresponde. 
 
 
 
Interesses específicos e ou motivações 
 
Filmes destinados às crianças - têm muitos 
DVD(s) – “é obsessivo “  no seu 
visionamento em casa . 
Muito motivado pelo computador, mesmo 
com muita ajuda física  mantém a 
atenção/concentração 
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mais completas tipo” A bola a praia”. Inicia e mantém uma troca de 
pensamentos através da linguagem oral de forma simples, utilizando palavra 
frase, frases simples, respondendo a perguntas, “onde”, “com quem”, “o 
quê”, falando à vez, olhando o interlocutor e mantendo-se no tópico num 
período de tempo não muito longo.  
Revela a nível da linguagem recetiva e expressiva, alguma evolução na 
identificação e nomeação de imagens de objetos, na identificação e 
nomeação de ações, na identificação da função dos objetos e na associação 
de imagens de objetos semanticamente relacionados. O aluno consegue 
separar elementos de diferentes categorias semânticas, com orientação, e 
nomeia as categorias de forma inconsistente. Revela mais facilidade na 
compreensão das atividades que lhe são propostas e de conversações simples 
sobre acontecimentos do seu dia a dia. Consegue repetir pequenas frases 
(estrutura SV e SVO). Demonstra melhoria na produção verbal de palavras, 
por imitação do modelo. 

Aluno 

B2 – 8 

anos 

3º 

ano 

Perturbações do 
Espectro do 

Autismo 

O aluno, no que concerne a concentrar a atenção e dirigir a atenção, o seu 
comportamento tem vindo a melhorar, tendo-se notado alguns progressos ao 
longo do período, no entanto a motivação e o tempo de atenção podem ainda 
prejudicar a captação de estímulos, das atividades que se estão a desenvolver, 
não conseguindo desligar-se dos ruídos que o distraem, durante um intervalo 
de tempo. Lê pequenos textos e já realiza a cópia dos mesmos, mas sempre 
com a supervisão do adulto. Responde a questões muito simples sobre o que 
leu. Efetua cálculos, aplicando princípios matemáticos. Ainda tem grandes 
dificuldades na resolução de problemas ou seja, encontrar soluções para um 
problema simples. Consegue realizar uma tarefa em pequeno grupo, 
cumprindo as regras, esperando a sua vez, jogando de forma correta, mas 
com muita ajuda verbal para se manter e concluir as tarefas. A nível de 
trabalho individual com o professor, não revela dificuldades, mesmo nas 
tarefas que menos o motivam, consegue empenhar-se, responder, produzir, 
fazer perguntas, concretizar as tarefas. O aluno demonstra ainda alguma 
dificuldade em manter conversação simples, responder a questões, descrever 
acontecimentos, explicar acontecimentos, estando em aquisição. A nível da 
compreensão da linguagem oral, manifesta dificuldade na compreensão de 
questões mais complicadas, como cumprir ordens com mais do que duas 
instruções, ou explicar acontecimentos. Transmite um recado. Muita 
dificuldade em perceber histórias sem ajuda visual das imagens, dificilmente 

Matemática 
Números e operações: Compreender e 
usar os operadores: dobro, triplo, 
quádruplo e quíntuplo; Compreender, 
construir e memorizar a tabuada até ao 6 
Reconhecer situações envolvendo a 
divisão; Iniciar resolução de situações 
problemáticas. 
Organização e tratamento de dados: 
Leitura e interpretação de informação 
apresentada em tabelas e gráficos. 
Geometria e medida: Simetrias; Realizar 
medições utilizando unidades de medida 
convencionais (centímetro, metro) 
Língua Portuguesa 
Ler e interpretar após ter lido o texto: o 
que faz..?., onde aconteceu a situação... ? 
Produzir textos utilizando diferentes 
recursos expressivos. 
Manifestar interesse por situações ou 
personagens de histórias. 
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responde às questões relativas à história (porque também tem dificuldade em 
se manter a escutar…). Muita dificuldade em contar o que ouviu. Aprendeu a 
gerir o comportamento e a expressão das emoções, numa resposta apropriada 
a situações novas, e a pedidos, podendo no entanto adequar os 
comportamentos aos adultos conforme são mais ou menos próximos. 

Regular a participação (saber ouvir, 
intervir oportunamente...) 
 
Interesses 
Máquinas de lavar, cartas 

Aluno 

B3 – 7 

anos 

2º 

ano 

Perturbações do 
Espectro do 

Autismo, com 
um nível de 

desenvolviment
o dentro da 

média para a sua 
idade 

cronológica, 
com défice na 

área da 
coordenação 

óculo-manual. 
O seu nível de 
comportamento 

adaptativo é 
ligeiramente 

abaixo da média 
para a sua faixa 

etária. 

O aluno imita sem dificuldade. As dificuldades que podem existir, podem 
prender-se com o controle dos músculos implicados na motricidade global, a 
coordenação motora fina da boca e das mãos. 
Faz perguntas de forma a adquirir informação, sempre que não compreende 
ou que quer saber coisas. Manifesta muita curiosidade, pondo muitas 
questões e pedindo esclarecimentos em diferentes situações surgidas: 
atividades realizadas, saídas, visitas de pessoas à escola, histórias, conversa 
etc. Não só em questões que lhe interessam especificamente como sobre 
assuntos diversos. Integra-se nos diferentes projetos, adquirindo 
conhecimentos relativos às temáticas É também capaz de utilizar todo o 
vocabulário adquirido, nas suas novas experiencias comunicacionais, 
integrando-as na conversação e nos diálogos que mantém com os educadores. 
Desenvolve competências para compreender e usar conceitos básicos e 
complexos relacionados com as características dos objetos pessoas e 
acontecimentos (tamanho, forma, quantidade, tempo, espaço, igual 
classificação, seriação formar conjuntos etc., 
Desenvolve a capacidade de ler material escrito, indo mais além na leitura, 
comparativamente com os pares. Nas fichas de trabalho, lê e interpreta as 
questões realizando os exercícios de forma autónoma. Compreende/interpreta 
o que lê, ou o que lhe é lido, respondendo por exemplo a todas as questões de 
um texto ou de uma história que lhe é lida. Tem muito interesse por 
atividades de leitura. Adora que lhe leiam histórias, façam perguntas 
relacionadas. Conta as histórias que lhe são lidas ou contadas (memorizando 
na integra). Lê a informação acessível na comunidade (cartazes, sinais, 
informações …) 
Adquiriu competências para escrever símbolos, carateres e o alfabeto 
transpondo um morfema num grafema, assim como transpor palavras e ideias 
pronunciadas oralmente em palavras e frases escritas. Apresenta dificuldades 
a nível da coordenação óculo- manual. Pois quando utiliza o computador tem 
sucesso e sente-se menos “frustrado”. 
Uma das suas áreas fortes é a matemática e gosta muito de realizar atividades 

 
Matemática:   
Resolução de problemas  
Geometria e medida: 
Figuras no plano e sólidos geométricos 
    - Figuras simétricas  
Comprimento, massa, capacidade e área 
    - Capacidade: comparação e ordenação 

 

Língua Portuguesa 
 
- Histórias onde os personagens 
encontrem obstáculos no seu quotidiano - 
colocarem hipóteses de resolução de 
problemas, por exemplo: tenho sede e não 
tenho garrafa de água.o que posso fazer? 
não tenho quem me descasque a maçã … o 
que faço?, tenho frio e  não tenho 
casaco… o que faço? A mãe não mandou 
lanche… e eu tenho fome o que faço?, a 
professora pede para eu fazer uma  tarefa 
que não gosto…o que faço?... 
 
Histórias que descrevam emoções 
Dou um pontapé no colega…como é que 
ele se sente? grito com um colega ou com 
a professora , como é que se sentem?   Os 
outros estão tristes…choram…como posso 
ser empático? 
 
 



 

 
 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 49  

relacionadas com números, operações simples (adição, subtração), utilizando 
símbolos (>, <, =, +, -). Faz as aprendizagens relativas ao Programa sem 
dificuldade, lê os enunciados e responde às questões.Tem ainda dificuldade 
na realização das tarefas, acaba as tarefas mais rapidamente do que os 
colegas, necessitando de estar ocupado nas transições, pois tem muita 
dificuldade em saber esperar pela próxima atividade. Inicia, mantém e 
finaliza uma troca de pensamentos e ideias. Introduz o tópico, dá a vez, faz 
contacto ocular, faz perguntas e usa expressões faciais e corporais que 
enriquecem a expressão/comunicação.Verbaliza de forma bastante elaborada 
os seus pensamentos, desejos, queixas, sentimentos etc., utilizando um 
vocabulário bastante “rico”. Consegue expressar /explicar ao educador todas 
as situações/vivências. Consegue elaborar/construir uma história partindo de 
uma imagem/desenho ou de algo que o motive. Tem sentido de humor, e ri-
se com expressões pouco comuns ou que não fazem sentido. Necessita ainda 
de “relatar “ em silêncio o que o educador diz para processar a informação, 
por isso é necessário por vezes dar-lhe tempo para responder. Na interação 
com os pares, aumentou a nível da reciprocidade comunicativa 

 
 
O que quer dizer? 
“Falar para as paredes…”; “arranjar lenha 
para se queimar…; Acordar com os pés de 
Fora…, remar contra a maré. Saber tudo 
na ponta da língua....andar com a cabeça 
na lua..e outras… -   ( Pereira Henrique , 
Marina Isabel (2010), Por outras Palavras. 
Tropelias & Companhia. 
 

Aluno 

B4 – 11 

anos 

4º 

ano 

Perturbação do 
Espectro do 
Autismo – 

Síndrome de 
Asperger; 

destacando-se 
como área mais 

forte a da 
realização e a 

mais fraca a da 
Coordenação 
Óculo-Motora 

O aluno apresenta períodos de concentração muito curtos que prejudicam a 
sua capacidade de observação. Manifesta dificuldade em abstrair-se da 
realidade e aprender através do jogo de faz-de-conta. Grandes dificuldades de 
concentração que prejudicam significativamente a sua capacidade de 
observação. Manifesta alguns períodos de concentração, embora muito 
curtos, e desinteressa-se com muita facilidade das tarefas propostas. 
As dificuldades manifestadas no que respeita à observação e concentração 
repercutem-se na aprendizagem da leitura, através do reconhecimento das 
letras do alfabeto e dos sons e da aprendizagem da escrita. Apesar de fazer 
leitura global de algumas palavras por ele já conhecidas, manifesta 
dificuldade aquando de novas palavras, respondendo oralmente sem «olhar» 
ao escrito, como se se tratasse de um jogo.  
O aluno apresenta muitas dificuldades no domínio da escrita por iniciativa 
própria, escrevendo, pontualmente ou em momentos de maior concentração, 
palavras até duas sílabas. Quando se avança para trissílabos ou polissílabos 
tende a escrever a primeira sílaba e a omitir as restantes, dando a terminação 
que ouve. 
Relativamente à aprendizagem do cálculo, o aluno revela muitas dificuldades 
ao nível da realização de exercícios que impliquem raciocínio e capacidade 

 
Matemática:   
- Descobrir progressivamente os números 
até 20; 
- Descobrir somas e diferenças. Até 20. 
- Diferenciar e usar os sinais <, > e = em 
diversas situações. 
- Conhecer ordem crescente e decrescente 
até 20. 
- Conhecer e utilizar o vocabulário: em 
cima, atrás, à frente, dentro, fora e 
relações entre factos e ações que levem à 
distinção de noções temporais 
(ontem/hoje/amanhã; dias da semana) 

 

Língua Portuguesa 
- Leitura de palavras de acordo com os 
seus interesses específicos e vivências 
(alimentação, música, Benfica, jogadores). 
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de abstração, não fazendo correspondência nem com recurso a objetos ou 
materiais manipuláveis, o que condiciona significativamente a descoberta da 
adição, da subtração e a concretização de tais operações. De forma autónoma 
consegue contar associando os objetos até meia dúzia, «perdendo-se» depois, 
porém, com ajuda de adulto as dificuldades continuam a manifestar-se. 
Durante os períodos em que está a realizar tarefas com apoio personalizado 
consegue alguns momentos de concentração, se bem que tem sido raros e 
curtos, tendendo a direcionar-se para interesses específicos sobre os quais 
efetua estereotipias. Embora manifeste algumas capacidades para formular 
ideias, manifesta dificuldades em ordená-las, exprimindo as suas opiniões, 
quando questionado por adultos. 
O aluno ouve discursos de pequena extensão, mostra compreendê-los e, por 
vezes, repete na íntegra o texto. Consegue falar do que ouviu e, por vezes, 
consegue fazer asserções sobre o que ouviu e comentários de acordo com as 
suas vivências, contudo, a conversa que tem nem sempre é sinónimo de 
compreensão do que ouviu. Outras vezes dá uma entoação correta, uma 
resposta adequada, mas que tende a torna-la repetitiva.  
O aluno manifesta os seus gostos e desejos de forma espontânea, sem 
aguardar o seu momento, mostrando uma espontaneidade nem sempre 
adequada ao contexto. Interage com os colegas, quer em contexto de sala de 
aula, quer em contexto de UEEA, segue ordens simples, mas de forma 
inconstante. Nem sempre respeita a sua vez, passando a comportamentos 
impulsivos e ao uso de formas pouco convencionais de saudação e cortesia.  

 
- Contar/Relatar histórias, construídas a 
partir dos seus interesses específicos 
(recorrer a imagens e a símbolos que 
ajudem na construção das frases e que 
transmitam as suas vivências), com 
questões: como? Quem? Porquê? etc. 
 
- Formar palavras novas usando sílabas. 
 
- Usar o computador para escrever 
palavras sobre as figuras apresentadas ou 
usar como modelo para cópia de palavras. 
 
Interesses específicos e/ou  motivações 
 
Músicas e vídeos dos Xutos e Pontapés, 
folhear revistas e pequenos livros de 
histórias, como Ruca ou Noddy. 

Aluno 

B5 – 9 

anos 

4º 

ano 

Perturbação do 
Espectro do 

Autismo 

O aluno revela compreender os conceitos dentro/fora; aberto/fechado; 
maior/mais pequeno; entre; em cima/em baixo; atrás/à frente. Já é capaz de 
estabelecer relações entre os objetos, segundo a sua posição no espaço e, 
embora, registando-se progressos, mantém algumas dificuldades em situar-se 
no espaço em relação aos outros. Completa labirintos com um maior grau de 
complexidade. 
Demonstra, ainda, alguma inconsistência em identificar as figuras 
geométricas trabalhadas (círculo, quadrado, triângulo), mas faz composições 
simples sem modelo com o tangran, no geoplano e com as figuras recortadas 
em papel. Respeitante a medidas e grandezas, conhece e utiliza 
adequadamente o vocabulário: grande, pequeno e pesado; ordena 5 objetos 
de acordo com o tamanho. Diferencia menino de menina e conhece o género 
a que pertence. 

Matemática 
-Associar o número à quantidade até 10 
-Efetuar adições e subtrações até 10 
-Efetuar a decomposição dos números até 
10 
-Ordenar os números por ordem crescente 
e decrescente até 10 
-Completar a régua graduada até 10 
-Fazer a leitura dos números até 10 
-Escrever a leitura dos números até 10 
-Fazer composições com o tangran 
-Fazer composições com as figuras 
geométrica (Circulo, quadrado, triângulo e 
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No domínio da leitura, o aluno reconhece e compreende o significado das 
palavras trabalhadas globalmente (avó, avô, uva, menino, menina, sapato, 
bota, ovo, pato, mãe, pai, pera, maçã, banana, pão, leite, Ruca, come, bebe, 
água, carro, cão, casa, cavalo, vai, vê, pá, pé, sumo, sopa, carrinha, gato, 
rega, flor, bola, copo, Noddy, joga, casaco, camisola, calças, veste, nome, 
gosta, meu), pois associa-as a imagens; legenda imagens copiando a palavra; 
lê fluentemente as palavras trabalhadas e frases com essas palavras sem 
recurso à imagem; relaciona frases com imagens; compõe frases simples sem 
modelo. Compreende o conteúdo das frases, com suporte visual, na medida 
em que responde a questões relacionadas com imagens, por associação ou 
escolha múltipla. 
Na área da Matemática verificaram-se progressos significativos, 
relativamente aos números e operações: Já quantifica agrupamentos e 
reconhece os números até ao 19, incluindo o 0; Escreve os números até ao 
13, incluindo o 0; Ordena números até ao 19, com materiais manipuláveis; 
Escreve os números por ordem crescente até ao 13 e decrescente até ao 9; 
Calcula somas e diferenças, aplicando por vezes cálculo mental, com 
números até ao 10.Utiliza a simbologia >,< e = com números até 10. 
O aluno é autónomo na realização de tarefas da vida diária, necessitando de 
pouca orientação. Já está mais recetivo à orientação dos outros para se 
envolver nas tarefas, particularmente as escolares, mas necessita ainda de ser 
muito motivado e da firmeza do adulto. Revela falta de iniciativa a este nível 
(procura frequentemente momentos e espaços de descanso) mas, é capaz de 
realizar pequenas tarefas apenas com supervisão (pintar um desenho, copiar 
palavras, realizar exercícios de uma ficha de matemática de acordo com a 
suas competências). O aluno manifesta, ainda, algumas dificuldades em lidar 
com a exigência de tarefas que impliquem um maior esforço físico, 
linguagem verbal e compreensão evidenciando. Conclui as tarefas que inicia, 
particularmente se tiver a referência de quando terminam.  
No que respeita à compreensão oral, o aluno revela mais interesse em ouvir 
histórias de pequena extensão, mas gosta de folhear um livro e ver as 
imagens livremente. Ordena sequências de 4 imagens simples e cumpre 
ordens com uma ou duas instruções. A expressão oral continua a ser a área 
fraca do aluno, pois evidencia muitas dificuldades e revela pouco interesse 
nas atividades onde esteja inerente a oralidade. Mantém dificuldades em se 
expressar e descrever uma figura utilizando frases simples, fá-lo com 

retângulo) 
-Desenhar as figuras geométricas em papel 
ponteado seguindo a informação dada 
-Desenhar simetrias simples 
-Aplicar a simbologia>,< e =. 
-Completar a tábua da adição 
 

 

Língua Portuguesa 
-Ler e escrever as palavras 
-Ler escrever a família silábica dessas 
palavras 
-Formar palavras novas com essas sílabas 
-Ler e escrever as palavras novas 
-Ler e escrever frases com essas palavras 
com suporte visual (imagem e quadro 
silábico) 
-Completar palavras com a sílaba que falta 
-Legendar imagens 
-Ordenar palavras para formar frases 
-Ordenar sílabas para formar palavras 
-Responder a questões sobre as imagens  
-Interpretar textos respondendo a questões 
“quem? E o quê?”  
 

 

Interesses: 
Ruca, SpiderMen. 
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palavras ou frases incompletas. Responde a questões simples e diretas sobre 
acontecimentos recentes, mas não participa em conversação. Transmite 
pequenas mensagens (recados ou pedidos) por repetição. 
Ao nível das tecnologias de informação e comunicação importa referir que o 
aluno tem oportunidades de realizar, com alguma frequência, atividades no 
computador utilizando o Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 
Power Point , Easy Paint, Hot Potatoes, Mimocas, Jogo do Ruca. Manuseia o 
rato e o teclado. Liga e desliga o computador. 

Aluno 

B6 – 7 

anos 

2º 

ano 

Perturbação do 
Espectro do 

Autismo 

O desenvolvimento de competências relacionadas com as categorias (pensar, 
resolver problemas e tomar decisões) terão que continuar a ser trabalhadas 
pois estão relacionadas com a linguagem e o raciocínio prático onde o aluno 
manifesta ainda dificuldades acentuadas. Tem dificuldade em formular e 
ordenar ideias, conceitos, por exemplo inventar histórias, jogar com ideias, 
debater ideias, ponderar, especular e refletir. Também na resolução de 
problemas, necessita de continuar a realizar aprendizagens relacionadas com 
a procura de soluções para problemas com que se depara no seu quotidiano 
incluindo nos problemas de relacionamento com os pares, gerindo os afetos e 
sendo menos seletivo, diversificando os pares com que interage, pois permite 
melhorar os níveis de interação e de compreensão das diferenças entre os 
pares. O aluno revela a necessidade de desenvolver competências de 
representar pessoas, objetos, acontecimentos e sentimentos através de 
expressões, gestos. Usar o corpo para expressar sentimentos e situações 
(alegria, tristeza) bem como representar situações ou histórias vivenciando as 
personagens (dramatizações) usando todas as dimensões da comunicação. 
Superou todas as dificuldades que manifestava a nível da atenção 
/concentração. Interiorizou as rotinas e a alternância dos tempos e das 
atividades na sala de aula bem como as exigências relacionado com a atenção 
à comunicação oral da professora à realização autónoma das tarefas, 
concluindo-as. Faz perguntas para esclarecer as suas dúvidas e participa 
cumprindo as regras. Necessita de ajuda para formular e ordenar ideias e 
conceitos, por exemplo inventar histórias, inventar frases, textos relativos a 
uma imagem, um tema, jogar com ideias, especular e refletir. Estas 
dificuldades relacionam-se com as dificuldades a nível da linguagem 
Reconhece palavras aplicando a análise fonética e estrutural e utilizando 
pistas contextuais, na leitura em voz alta e silenciosa. Compreende a natureza 
e o significado da linguagem escrita na leitura em voz alta e em silêncio 

Acompanha o programa do 2º ano. 



 

 
 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 53  

Aplica as palavras que exprimem um significado adequado. Revela alguma 
dificuldade na organização das ideias na escrita de frases.  
Aplica as regras de escrita, no entanto pode cometer erros a nível dos tempos 
verbais da pontuação, etc. Aplica os conceitos de numeracia, operações e 
conjuntos para realizar cálculos. Superou todas as dificuldades, sendo 
autónomo na realização das tarefas que lhe são pedidas e nas escolhas 
pessoais sendo capaz de preparar, iniciar e organizar outras tarefas, 
ocupando-se a brincar e a realizar atividades de forma muito envolvente e 
com entusiasmo. Foi também capaz de lidar com as exigências e as 
mudanças na rotina adaptando-se sem dificuldade e gerindo as rotinas diárias 
com supervisão dos adultos. Necessita de continuar a desenvolver 
competências relacionadas com responder adequadamente através de ações 
ou de palavras a mensagens faladas complexas, tal como questões ou 
instruções. Evoluiu significativamente pois frequentemente era verificada 
através de perguntas específicas, sobre os assuntos que se estavam a tratar na 
aula, sequência de eventos, questões relacionadas com um texto uma história, 
etc. Foi também muito incentivado a perguntar quando não compreendia, 
acabando por se desinibir, querendo sempre participar nas respostas 
Na fala necessita produzir mensagens verbais por frases mais complexas a 
gramaticalmente corretas, expressando factos e ideias e articulando de forma 
progressiva todos os sons. Necessita de muito apoio individualizado a nível 
da linguagem pois apresenta dificuldades básicas na comunicação 
conversação, estrutura gramatical (sintáticas), semântica e na articulação. Em 
atividades de matemática e expressão plástica colabora em trabalho, jogos 
cooperativos participando ajudando e dando ideias 

Aluno 

B7 – 10 

anos 

4º 

ano 

Perturbações do 
Espectro do 

Autismo 

O aluno beneficia das seguintes medidas educativas: 
- Apoio Pedagógico Personalizado (art.º 17.º); 
- Adequações Curriculares Individuais (art.º 18.º); 
- Adequações no Processo de Matrícula (art.º 19º); 
 
Beneficia, igualmente, de Redução de Turma conforme o Despacho 
13170/2009, de 4 de junho, bem como, da medida de Apoio Pedagógico 
Personalizado (artº17º do DL 3/2008, de 7 de janeiro) a mesma encontra-se 
em anexo.  
 
 

Matemática:   
Matérias do programa do 4.º ano de 
escolaridade. 
Língua Portuguesa 
Leitura e interpretação de diversos textos 
do programa do 4.º ano de escolaridade. 
 
Interesses específicos e ou motivações 
Tempo 
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Aluno 

B8 – 10 

anos 

4º 

ano 

Perturbações do 
Espectro do 

Autismo 

O aluno beneficia das seguintes medidas educativas: 
- Apoio Pedagógico Personalizado (art.º 17.º); 
- Adequações Curriculares Individuais (art.º 18.º); 
- Adequações no Processo de Matrícula (art.º 19º); 
 
Beneficia, igualmente, de Redução de Turma conforme o Despacho 
13170/2009, de 4 de junho, bem como, da medida de Apoio Pedagógico 
Personalizado (artº17º do DL 3/2008, de 7 de janeiro) a mesma encontra-se 
em anexo.  

Matemática:   
Matérias do programa do 4.º ano de 
escolaridade. 
Língua Portuguesa 
Leitura e interpretação de textos do 
programa do 4.º ano de escolaridade. 
Interesses específicos e ou motivações 
Arquitetura, engenharia, pontes, tanques, 
etc. 

Aluno 

B9 – 10 

anos 

2º 

ano  

Perturbações do 
Espectro do 

Autismo 

O aluno revela muitas dificuldades, no que se relaciona com a iniciativa de 
usar linguagem verbal no seu dia a dia, quer para adquirir informação, 
nomear objetos de que necessita, expressar sentimentos, necessidades etc. Só 
quando interpelado ele responde com palavra frase, frases simples o que 
quer, onde vai, o que necessita, com quem vai. Aprende 
palavras/vocabulário, mas não o (as) usa por iniciativa, ou em contexto, 
quando necessário. 
Tem feito uma evolução significativa, relativa a noções de forma, tamanho, 
número, nomeando (formas geométricas, grande/pequeno/maior/mais 
pequeno e quantidades até 10) tem, no entanto, dificuldade em generalizar 
(em diferentes contextos e com diferentes materiais). 
Desenvolveu a capacidade de ler material escrito, reconhecendo visualmente 
de forma global as palavras escritas sistematicamente trabalhadas, 
compreendendo o seu significado (João, pai, mãe, João, Joana, Vera, Marta, 
Nuno, carrinha, Noddy, come, vai, pão, gosta, pé, maçã, mão, cão, menina, 
menino, sapato, bota, sumo, nome, meu, casa, do, da, na, no... e as vogais). 
Reconhece-as isoladamente e em frases. Lê frases simples que incluem as 
palavras referidas. Constrói frases relativas às imagens expostas (recorrendo 
ao Cartão das palavras) e vice-versa faz corresponder uma imagem a uma 
palavra. Utiliza sílabas para formar palavras (menino, menina, Nuno, Mena, 
Nina, nome...) com ajuda. Necessita de muita sistematização e treino na 
leitura e escrita (pode esquecer as palavras que se utilizam com menos 
frequência) 
Tem um ritmo de trabalho muito lento o que leva a necessitar de mais tempo 
de ensino. Dá indicações pela expressão de gostar muito de trabalhar no 
tempo de ensino a área da leitura e escrita. 
O suporte à leitura de palavras recorreu sempre à utilização de imagens que 

Matemática:   
Utilizar os sinais>, <, = 
 Calcular somas e diferenças até dez sem 
concretização 
Compreender a noção de dezena 
 Relacionar dia da semana com atividades 
específicas 
Relacionar o dinheiro ( 10,20,30, 50 
Cêntimos e  1 Euro) com aquisição de 
bens simples) 
 
Língua Portuguesa 
 
Leitura -ler e interpretar pequenos textos 
(quem? o que? onde?), com as palavras já 
trabalhadas  
Formar palavras juntando sílabas (quadro 
silábico) 
Contar histórias com símbolos SPC 
 
 
Interesses específicos e ou motivações 
 
Noddy, Ruca, símbolos Boardmaker 
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vão sendo eliminadas conforme o João vai aprendendo a ler. Iniciou-se o 
método das 28 palavras e os gestos das letras do abecedário Jean Qui Ri. 
Aprendeu competências de escrita copiando palavras e frases. Já consegue 
escrever sem modelo palavras e frases ditadas. Quando não consegue 
escrever uma palavra ditada utiliza a estratégia de observar/procurar, no 
cartaz das palavras escritas ou num conjunto de palavras (redução da ajuda), 
descobrindo a que quer, o que nos indica que associa a palavra falada ao seu 
registo escrito, embora ainda necessite de ajuda visual para a registar. 
Sem dificuldade em traçar as diferentes letras do alfabeto. Transcreve letra 
impressa para manuscrita. Escreve frases simples ditadas. 
Aprendeu a reconhecer e usar números (até 9), sinais (adição e igual) 
trabalhar com números e realizar operações de adição simples até 9 com duas 
parcelas, ainda recorrendo à concretização. Forma agrupamentos (conjuntos), 
quantifica agrupamentos, lê e escreve números até 9. Muita dificuldade em 
usar a simbologia>, <e em compor e decompor números em somas até 5. 
Identifica e nomeia os números mas ainda não lê a sua correspondência em 
palavras (um , dois…) Atividades informais com números até 9: contagem, 
com dados, dominós, cuisenaire, ábaco…. Iniciou a aprendizagem da 
subtração. Dificuldade em compor e decompor números em somas até 9 
Necessita de muito ensino e prática nas aprendizagens relacionadas com a 
matemática, pois se não praticar esquece com facilidade. As dificuldades na 
compreensão e expressão da linguagem exigem um maior esforço para estas 
aprendizagens que têm que ser sempre praticadas com materiais atrativos e 
motivadores. É uma área que o João gosta, e manipula os materiais com 
motivação. Realiza atividades de matemática no computador. As interações 
são uma das dificuldades graves do aluno. 

Aluno 

B10 

- 8 anos 

3º 

ano 

Perturbações do 
Espectro do 

Autismo 

O aluno apresenta muita dificuldade em concentrar-se nas tarefas de 
interação com o docente. Problemas notados na coordenação óculo-manual e 
motricidade fina que reduzem o sucesso nas tarefas propostas, perturbando, 
deste modo, a atenção. Qualquer ruído é fator de distração para o aluno. 
Apresenta dificuldade em manter e dirigir a atenção em virtude da distração 
face a ruídos, pelo que as ações ou tarefas especificas são limitadas em 
períodos de tempo muito reduzidos. 
O aluno revela competência comunicativa, incluindo, mesmo, a capacidade 
de iniciar, manter e responder a um nível muito reduzido, dando-se o inicio 
de tal situação quando pretende transmitir informações relativas aos seus 

Matemática:  
- Descobrir progressivamente os números 
até 20; Consolidar essa mesma 
aprendizagem. 
- Descobrir somas e diferenças, até 20. 
Consolidar esse mesmo conhecimento. 
- Conhecer e utilizar o vocabulário: em 
cima, atrás, à frente, dentro, fora, bem 
como noções temporais que levem à 
distinção de noções temporais 
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interesses imediatos. É capaz de usar as funções comunicativas básicas, 
tendência para negar as solicitações, bem como pedir, embora com 
manifestas dificuldades em pedir ajuda. Manifesta um padrão de entoação 
específico, ritmado e num tom «cantado» muito alto, manifestando 
dificuldades em moderar a entoação. Transmite sentimentos como alegria, 
cansaço e gosto específico por brincadeiras nas quais se incluem cócegas. 
Compreende instruções simples e distingue situações indesejáveis, gritando e 
atirando objetos para o chão. Manifesta dificuldade em manter o contacto 
ocular, embora não de forma sistemática. Tem dificuldade em apontar, em 
usar a mão como indicador, negar com a cabeça, bem como produzir 
linguagem gestual. 
O aluno gosta de brincar no recreio sozinho, embora se tenha vindo a 
verificar uma certa cumplicidade com os colegas da UEEA com os quais se 
envolve em jogos de atirar pauzinhos e correr perto do muro da escola, 
porém, da mesma forma que se aproxima, afasta-se a correr como que 
«fugindo» para outro interesse. Sabe os nomes dos colegas da UEEA, sorri, 
interage com eles e mostra situações de ira. Mostra-se afetuoso, gostando de 
afeto por parte dos profissionais com quem mostra um relacionamento 
afável. Por vezes manifesta ciúmes em relação aos colegas, podendo mesmo 
bater-lhes, em situações inesperadas e imprevisíveis. Tem-se notado uma 
crescente «adaptação» à chegada à UEEA que já não se reveste de choro e 
vontade de querer o papá, mas entra e participa das atividades que estão a 
decorrer. Torna-se possível negociar as atividades a desenvolver. Segue as 
propostas, embora algumas as faça contrariado, pois está constantemente a 
repetir desejos relacionados com outros contextos que não o da interação e 
aprendizagem, que nem sempre podem ser concretizados, mesmo como 
reforço positivo a cada atividade concretizada com êxito. O aluno continua a 
sua aprendizagem no que respeita à descoberta dos espaços, dos materiais e 
das regras de relacionamento a seguir quer com adultos, quer com colegas. 
Necessita de acompanhamento e ajuda individualizada para seguir as rotinas 
propostas na escola. Os pais são facilitadores de todo este processo, que 
estimulam o seu desenvolvimento e promovem a sua autonomia e mantêm 
contactos frequentes com a escola, sendo assertivos e preocupados. Após o 
início de ano considerou-se benéfico para o aluno recorrer à UEEA como a 
resposta mais adequada de modo a responder às suas necessidades 
específicas. 

(ontem/hoje/amanhã; dias da semana) 
- Conhecer e usar os sinais <,> e =, 
estabelecendo o uso correto dos mesmos. 
Língua Portuguesa: 
- Leitura de palavras de acordo com os 
seus interesses específicos (barco, casa, 
mar, praia, estrelas, pai, mãe, irmãs e 
conhecer o abecedário). 
- Contar pequenas histórias construídas 
com base nos seus interesses específicos 
(com imagens e símbolos que ajudem na 
construção das frases e que transmitam as 
suas vivências). 
- Formar palavras e ler frases simples. 
- Usar o computador para escrever 
palavras sobre as figuras apresentadas ou 
usar como modelo para cópia de palavras 
 
 
Interesses específicos e/ou motivações: 
- Praia, barcos, mar, conchas (campo 
lexical do mar/praia). 
- Pequenas histórias. 
- Medo/pavor de cães 
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Quadro 3: Caracterização dos alunos – Agrupamento de Escolas I 

Alunos 
com NEE 

Ano de 
Esc. 

Explicitação da 
deficiência, 

síndroma, etc 
Descrição do perfil funcional 

Competências a desenvolverem nos 
domínios da Mat. e L.P. 

Aluno 
C1 – 8 
anos 

2º 
ano 

Surdez 
neurosensorial 
bilateral profunda    

 
Informação não disponibilizada. 

 
Informação não disponibilizada. 

Aluno 

C2 – 7 

anos 

2º 

ano 

Surdez 
neurosensorial 
bilateral profunda 

 

Informação não disponibilizada. 

 

Informação não disponibilizada. 

 

Quadro 4: Caracterização dos alunos – Agrupamento de Escolas O 

Alunos 
com NEE 

Ano 
de 

Esc. 

Explicitação da 
deficiência, 

síndroma, etc 
Descrição do perfil funcional 

Competências a desenvolverem nos domínios 
da Mat. e L.P. 

Aluno 
D1 – 

14 anos 

8º 
ano 

Atraso no 
desenvolvimento 
psicomotor, 
défice cognitivo e 
mutismo seletivo 

Na aprendizagem e aplicação de conhecimentos, o aluno tem graves 
dificuldades em aprender a calcular e em pensar. Apresenta dificuldades 
moderadas em aprender a ler, aprender a escrever e concentrar a 
atenção. 
O aluno apresenta ainda limitações graves em escrever mensagens e na 
conversação. 

Matemática: Identificação de notas e moedas e 
simulações de compra e venda (trocos); 
Realização de operações matemáticas simples 
(adição e subtração). 
 
Língua Portuguesa: Análise de documentos 
funcionais, em termos da sua área de utilização 
e mensagem veiculada. 

Aluno 

D2 – 

13 anos 

7º 

ano 

Défice cognitivo 
grave que afeta de 
forma 
significativa todas 
as áreas de 
aprendizagem. 
Problemas 
comportamentais. 

O aluno apresenta um perfil de funcionalidade que remete para a 
existência de limitações graves ao nível da atividade e participação. 
Denuncia dificuldades moderadas no desenvolvimento de competências 
para compreender e usar conceitos, nomeadamente ao nível da 
classificação, reversibilidade e seriação, o que leva a um 
comprometimento moderado na aquisição de competências. 
Revela dificuldades graves ao nível da concentração da atenção. Tem 
um atraso significativo no desenvolvimento da linguagem, tanto ao 
nível expressivo como compreensivo. Tem dificuldades graves na 
leitura, soletrando apenas algumas palavras e necessitando de ajuda 

 
Matemática: noções de número/quantidade (de 
10 até100); realização de operações básicas; 
resolução de situações problemáticas simples 
associadas ao dia a dia; Euro: reconhecer o 
valor de notas/moedas; utilizar o dinheiro em 
situações de compra e venda; noções temporais 
– consultar o calendário; ver as horas; 
Utilização das diferentes unidades de medida 
(peso, comprimento e capacidade) em situações 
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verbal para ler frases simples. Na escrita revela dificuldades graves, 
apenas escrevendo palavras e frases com modelo. As aprendizagens que 
impliquem cálculo, resolução de problemas e pensamento estão também 
comprometidas, uma vez que o aluno demonstra dificuldades graves na 
aplicação dos princípios básicos matemáticos, na utilização do 
raciocínio lógico e abstrato, que se traduz em alguma rigidez de 
pensamento, e na mobilização de conhecimentos para a solução e 
avaliação problemas, mesmo quando se trata da resolução de problemas 
simples. 
O aluno não é capaz de gerir o seu próprio tempo e estabelecer um 
plano, definindo prioridades na realização das tarefas que tem em mãos. 
O aluno não é capaz de transmitir e escrever mensagens com 
significado literal e implícito, de forma estruturada e com significado, 
sendo as dificuldades muito evidentes ao nível da compreensão de 
enunciados verbais. 
Existe um comprometimento moderado no cumprimento do seu 
Programa Educativo –Educação Escolar. 

práticas do dia a dia.  
 
Língua Portuguesa: Iniciação à leitura e 
escrita; Aquisição de vocabulário funcional; 
Interpretar pequenos textos muito simples de 
caráter funcional; Descrever desenhos, pinturas, 
fotografias, locais visitados; Formular 
perguntas e respostas; Completar frases com 
lacunas; Ordenar imagens e frases; Completar 
palavras cruzadas; Experimentar múltiplas 
situações que façam surgir a necessidade de 
produção de escrita (recados, avisos, convites); 

Aluno 
D3 – 

16 anos 

8º 
ano 

Síndrome de 
Turner, associado 
a défice cognitivo 
moderado. 
 

O aluno apresenta limitações significativas na atividade e participação. 
As suas principais dificuldades situam-se ao nível da comunicação 
expressiva. Revela dificuldades ao nível da manutenção da atenção e 
concentração. Necessita de indicações do adulto para terminar as tarefas 
propostas. Por vezes, dispersa a sua atenção, pois tende a contar 
acontecimentos familiares e outras situações, interrompendo a tarefa 
que está a realizar. O aluno cansa-se com facilidade e centra a sua 
atenção noutros objetos ou nos colegas.  
O aluno cumpre as regras e manifesta alguma autonomia. Solicita os 
adultos e os pares quando necessita do seu auxílio. Revela interesse pela 
vida escolar e tenta cumprir as tarefas propostas. 

 
Matemática: 
Associação do número à quantidade. 
Identificação de algumas notas e moedas. 
 
 
Língua Portuguesa: 
Aprendizagem/ memorização de sílabas para 
construção de palavras. 

Aluno 

D4 – 8 

anos 

2º 
ano 

Informação não 
disponibilizada. 

O aluno não reconhece todas as letras do alfabeto. Apesar de reconhecer 
algumas letras, confunde-as com frequência e muitas vezes não as 
reconhece quando apresentadas em diferentes formas, pelo que 
apresenta limitações graves no Aprender a ler, bem como Aprender a 
escrever, nomeadamente na organização espacial e no grafismo, 
necessitando de muita orientação e apoio. Também ao nível do 
Aprender a calcular, apresenta limitações graves. Embora seja capaz de 
avaliar corretamente o número de objetos num grupo, até 10 elementos, 

Matemática: Realização de jogos livres com 
objetos: livros, lápis, caricas, blocos lógicos; 
Formação de coleções e seriações, atendendo a 
propriedades; Execução de composições com 
figuras geométricas utilizando recorte/colagem, 
dobragem, geoplano, tangram, puzzles, 
computador; Utilização das barras Cuisenaire e 
outros materiais para quantificar agrupamentos, 
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não é capaz de avaliar corretamente se grupos até 5 objetos contém 
mais/menos/igual número de objetos, não é capaz de indicar o número 
de objetos num grupo até 5 elementos sem recorrer à contagem nem de 
reconhecer os sinais de mais/menos/igual. Situa-se aquém das 
competências previstas para o seu nível de escolaridade. Possui 
dificuldades graves em Concentrar a atenção. O aluno apresenta 
dificuldades moderadas no Pensar, nomeadamente no inventar ou 
contar histórias sem ajuda verbal ou no adivinhar o que acontecerá a 
seguir a partir de um elemento condutor, ou mesmo na ordenação de 
ideias para relatar acontecimentos vividos 
O aluno apresenta dificuldades graves em Levar a cabo uma única 
tarefa, não conseguindo realizar tarefas de dois passos sem orientação 
do adulto. 
No domínio da comunicação, o aluno evidencia dificuldades moderadas 
em comunicar e receber mensagens orais. Apresenta um discurso 
simples e por vezes desfasado do assunto em discussão.  
O aluno apresenta problemas de coordenação óculo-manual e bimanual 
caracterizados por uma forte lentidão nas tarefas. 
 

comparar quantidades, fazer contagens 
progressivas e regressivas; Colocação de barras 
por ordem crescente e decrescente; Utilização 
dos dominós em situações de jogo; Utilização 
de jogos que permitam a comparação de 
conjuntos (ter mais, menos ou tantos elementos 
como); Utilização de material multibásico para 
quantificar agrupamentos, comparar 
quantidades, fazer contagens progressivas e 
regressivas, somas e subtrações; Utilização de 
materiais de contagem para concretização de 
somas e diferenças; Apresentação de imagens 
para a invenção de problemas simples; 
Utilização do calendário diário para explorar os 
dias da semana, os meses e as estações do ano, 
bem como as noções de antes/depois; Registo 
dos saltos do canguru ou dos passos do 
caranguejo na reta numérica; Jogos de 
identificação das moedas. 
Língua Portuguesa: 
Memorizar canções, lengalengas, poesias; 
Exploração de histórias de rimas, trava-línguas, 
lengalengas…; Representação, através do 
desenho, de uma história; Ordenar uma história 
a partir de imagens; Identificar algumas letras 
isoladas, sílabas e palavras simples; Identificar 
e nomear imagens; Reconstruir palavras por 
combinação de sílabas da fala; Segmentar 
silabicamente palavras; Identificar mudanças 
nas sílabas ou nas palavras por substituição, 
supressão ou adição de um som da fala 
(fonema); Identifica grupos de palavras com o 
mesmo som; Associar palavras simples a 
imagens; Ler palavras simples; Ler frases 
simples; Separar sílabas; Realização de jogos 
lúdicos; Autoditado. 
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Aluno 

D5 – 

11 anos 

5º 

ano 

Défice cognitivo 
com acentuado 
défice de atenção 
concentração. 

O aluno apresenta limitações no que respeita à sua concentração, podem 
comprometer fortemente a sua cooperação (Funções de atenção: 
comprometimento significativo da atenção/concentração); 
Funções da memória: presença de alterações ao nível da memória; 
Funções cognitivas de nível superior: presença de alguns défices ao 
nível do processo de tomada de decisão, de pensamento abstrato, 
planeamento e execução de planos, flexibilidade mental e resolução de 
problemas. 
A caligrafia que apresenta, apesar de legível, é ainda imperfeita, com 
traçados bastante irregulares, não segurando corretamente no papel, de 
forma a auxiliá-lo na sua execução. Ao nível da cognição, apesar de 
realizar as atividades propostas às várias áreas, até porque já frequenta 
uma turma do 1º ano pela segunda vez, nota-se que existem défices, 
essencialmente ao nível do raciocínio matemático. Faz sequências 
numéricas com alguma dificuldade, bem como operações, recorrendo à 
concretização com muita frequência, para assim conseguir ultimar os 
seus trabalhos. 
No que concerne à leitura/escrita, o aluno lê e escreve palavras e frases 
muito simples, recorrendo um vocabulário muito restrito (tanto escrito 
como oral), respondendo muitas vezes por monossílabos. O aluno 
manifesta dificuldades na linguagem compreensiva, já que nem sempre 
compreende e/ou realiza as ordens transmitidas. Ao nível da expressão, 
este constrangimento também se verifica, já que o seu campo vocabular 
é pouco extenso, utilizando frases incompletas e por vezes incorretas, 
omitindo pormenores, não manifestando opiniões ou sentimentos. 
Relativamente à autonomia, o aluno realiza o seu trabalho individual, 
mas com pouca segurança e criatividade, apresentando um tempo de 
execução bastante irregular, necessitando, frequentemente, da 
monitorização de um adulto, para que o oriente no trabalho a 
desenvolver. 

Matemática: - noções de número/quantidade 
(de 100 até1000); 
- realização de operações; 
- resolução de situações problemáticas 
associadas ao dia a dia.; 
- Euro: reconhecer o valor de notas/moedas; 
utilizar o dinheiro em situações de compra e 
venda.; 
 
 
Língua Portuguesa:  
- Treino funcional da leitura e escrita. 
- Interpretar pequenos textos de caráter 
funcional; 
- Descrever desenhos, pinturas, fotografias, 
locais visitados; 
- Formular perguntas e respostas; 
- Completar frases com lacunas; 
- Ordenar imagens e frases; 
 

Aluno 

D6 – 7 

anos 

2º 

Ano 
Paralisia cerebral 
ligeira 

No que respeita à aprendizagem aplicação de conhecimentos quanto a 
adquirir palavras simples, combinar palavras em frases e a adquirir 
sintaxe, a aluna não usa os componentes da estrutura da frase 
sujeito+verbo+complemento. Usa por isso, a palavra frase, nem sempre 
compreendida. A concordância de tempo e género são assistemáticos 
omite os artigos, não usa os plurais irregulares. A sua estrutura silábica 

Matemática: 
Realização de jogos livres com objetos: livros, 
lápis, caricas, blocos lógicos; Formação de 
coleções e seriações, atendendo a propriedades; 
Execução de composições com figuras 
geométricas utilizando recorte/colagem, 
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apresenta muitas irregularidades verificando-se supressão e redução dos 
grupos consonânticos, reduplicação de sílabas, o seu vocabulário é 
muito reduzido. 
No que concerne a adquirir conceitos complexos a aluna agrupa objetos 
a pedido e após demonstração pelo tamanho e cor, nomeia grande 
médio e pequeno e cores, compara dois pequenos grupos de objetos 
apontando para o que tem mais e menos, mas não nomeia mais e 
menos. Não compreende os opostos, segue orientações que incluem 
palavras em cima e em baixo, não compreende atrás, afrente e ao lado, 
esquerda e direita. Não relaciona número, palavra e quantidade, conta 
até 5 sistematicamente e não responde a palavra de comparação. No que 
respeita a concentrar a atenção a aluna apresenta um compromisso 
muito grave neste item uma vez que evidencia dificuldades muitos 
graves em focar a atenção quer, fazendo contacto visual ou seguir 
verbalmente uma ordem ou instrução. O toque físico, por exemplo para 
lhe oferecer ajuda total, melhora o seu interesse levando-a a concentrar-
se melhor na tarefa. Em contexto de sala de aulas é muitíssimo difícil a 
aluna participar numa atividade orientada, mesmo que esteja 
enquadrada nos seus centros de interesse, pois o tempo que permanece 
concentrada é muito curto. Em contexto um a um fora da sala, é 
reduzindo os distractores visuais e auditivos, o seu desempenho 
melhora, mas não o suficiente ou o desejável. Quanto a dirigir a atenção 
continua a ser um dos itens em que apresenta muitas dificuldades, pois 
o tempo que consegue manter-se atenta na tarefa, é tão curto, que por 
vezes, não é suficiente para ouvir a instrução ou pedido. Apesar de 
melhorar quando nos centramos nos seus interesses esta estratégia não 
tem surtido os efeitos esperados. No que respeita ao item pensar; 
descreve partes de uma história ou acontecimentos a partir de um 
suporte de imagens, porém não cria ou inventa acontecimentos 
imaginários deduzidos a partir da imagem. Nomeia um objeto ou pessoa 
da imagem, não mostra compreender a sequência de rotina de 
acontecimentos. Quanto a tarefas e exigências gerais no item realizar 
uma tarefa simples realiza uma tarefa simples com ajuda dos adultos, 
ainda não indica com uma frase curta a forma como serão orientados os 
seus planos numa tarefa ou atividade de jogo. Assim participa nas 
tarefas quando orientado para as realizar, só lhe dando continuidade, 

dobragem, geoplano, tangram, puzzles, 
computador. 
Utilização de materiais para quantificar 
agrupamentos, comparar quantidades, fazer 
contagens progressivas e regressivas; 
Colocação de barras por ordem crescente e 
decrescente; Utilização de vários materiais: 
caricas, paus, barras de cor, para realização de 
jogos de composição e decomposição que 
conduzam à noção de número; Utilização dos 
dominós em situações de jogo; Utilização de 
jogos que permitam a comparação de conjuntos 
(tem rmais, menos ou tantos elementos como) 
Utilização de material multibásico para 
quantificar agrupamentos, comparar 
quantidades, fazer contagens progressivas e 
regressivas, somas e subtrações; Utilização de 
materiais de contagem para concretização de 
somas e diferenças; Apresentação de imagens 
para a invenção de problemas simples. 
 
Língua Portuguesa: Memorizar canções, 
lengalengas, poesias; Exploração de histórias de 
rimas, trava-línguas, lengalengas…; 
Representação, através do desenho, de uma 
história; Ordenar uma história a partir de 
imagens; Identificar algumas letras isoladas; 
Identificar algumas sílabas; Identificar palavras 
simples; Identificar e nomear imagens; 
Segmentar silabicamente palavras; Identificar 
mudanças nas sílabas ou nas palavras por 
substituição, supressão ou adição de um som da 
fala (fonema); Identifica grupos de palavras 
com o mesmo som; Associar palavras simples a 
imagens; Ler palavras simples; Ler frases 
simples; Separar sílabas; Realizar jogos de 
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quando o adulto está sistematicamente a dar-lhe suporte e orientação. 
Ocupa-se da tarefa/atividade durante um espaço de tempo curto, saltita 
de espaço para espaço sem se envolver na tarefa. No que concerne a 
comunicação a aluna apresenta um compromisso muito grave na área da 
comunicação, como por exemplo no item compreender mensagem 
faladas segue uma ordem de dois passos, compreende os verbos das 
gravuras, e as funções dos objetos, e metade das vezes não cumpre uma 
ordem de dois passos. Quanto a falar a fala da aluna é compreendida 
pela família e algumas palavras compreendidas pelos pares e adultos 
que lhe são familiares, muito dificilmente melhora após repetição. Não 
conta historia ou relata acontecimentos de forma compreensível para os 
interlocutores. Quanto à produção de mensagens não verbais desenha e 
pinta representações atribuindo-lhes um significado, Não usa gestos 
para tentar comunicar ou melhorar a sua expressão com os pares e/ou 
adultos. Relativamente a mobilidade é também uma das áreas mais 
comprometidas devido à sua patologia. Sendo o lado esquerdo do corpo 
evidencia um comprometimento grave ou total em todas as suas ações, 
e o lado direito poderá variar entre moderado e o grave. 

palavras simples; Descobrir elementos comuns 
de várias palavras; Realização de jogos lúdicos. 

Aluno 

D7 – 8 

anos 

2º 

Ano 

Graves limitações 
acentuadas ao 
nível da atenção e 
concentração. 
 

Apresenta limitações graves no Aprender a ler, Aprender a escrever, 
Aprender a calcular, Adquirir competências situando-se aquém das 
competências adquiridas pelos colegas da mesma faixa etária. Possui 
dificuldades graves no Concentrar a atenção, necessitando de constante 
orientação do adulto, no Resolver problemas, no Tomar decisões, 
Atividades de motricidade fina da mão, na Discussão, no Comunicar e 
receber mensagens escritas, levar a cabo tarefas múltiplas, e no Pensar. 
Mostra ter dificuldades moderadas no Imitar, não conseguindo copiar 
letras e gestos, no Levar a cabo uma tarefa única, Levar a cabo a rotina 
diária, no Comunicar e receber mensagens orais, Comunicar e receber 
mensagens não verbais, no Falar e na conversação. 
Apresenta dificuldade moderada no Comer, utilizando as mãos e apenas 
o garfo. 
Na Higiene pessoal relacionada com as excreções demonstra ser 
descuidado na utilização do WC. 
As suas Interações interpessoais básicas apresentam deficiência ligeira 
o que se agrava quando se trata de Interações interpessoais complexas e 
nos Relacionamentos formais. 

Matemática:  
Realização de jogos livres com objetos: livros, 
lápis, caricas, blocos lógicos. Formação de 
coleções e seriações, atendendo a propriedades. 
Execução de composições com figuras 
geométricas. Utilização de materiais para 
quantificar agrupamentos, comparar 
quantidades, fazer contagens progressivas e 
regressivas; Colocação de barras por ordem 
crescente e decrescente; Utilização dos dominós 
em situações de jogo; Utilização de jogos que 
permitam a comparação de conjuntos (ter mais, 
menos ou tantos elementos como) Utilização de 
material multibásico para quantificar 
agrupamentos, comparar quantidades, fazer 
contagens progressivas e regressivas, somas e 
subtrações. Utilização de materiais de contagem 
para concretização de somas e diferenças; 
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Apresentação de imagens para a invenção de 
problemas simples. 
Língua Portuguesa: 
Memorizar canções, lengalengas, poesias;  
Exploração de histórias de rimas, trava-línguas, 
lengalengas…; Representação, através do 
desenho, de uma história; Ordenar uma história 
a partir de imagens; Identificar algumas letras 
isoladas, sílabas e palavras simples; Identificar 
e nomear imagens; Segmentar silabicamente 
palavras; Identificar mudanças nas sílabas ou 
nas palavras por substituição, supressão ou 
adição de um som da fala (fonema); Identifica 
grupos de palavras com o mesmo som; Associar 
palavras simples a imagens; Ler palavras 
simples, frases simples e textos simples. 
Construir frases Separar sílabas; Realizar jogos 
de palavras simples; Descobrir elementos 
comuns de várias palavras; 

Aluno 
D8   

8º 
ano 

Síndrome de 
Down 

 

O aluno apresenta limitações significativas na atividade e participação. 
As suas principais dificuldades situam-se ao nível da comunicação 
expressiva. Revela dificuldades ao nível da manutenção da atenção e 
concentração. Necessita de indicações do adulto para terminar as tarefas 
propostas. Por vezes, dispersa a sua atenção, pois tende a contar 
acontecimentos familiares e outras situações, interrompendo a tarefa 
que está a realizar. O aluno cansa-se com facilidade e centra a sua 
atenção noutros objetos ou nos colegas.  
O aluno cumpre as regras e manifesta alguma autonomia. Solicita os 
adultos e os pares quando necessita do seu auxílio. Revela interesse pela 
vida escolar e tenta cumprir as tarefas propostas. 

 
Matemática: 
Associação do número à quantidade. 
Identificação de algumas notas e moedas. 
 
 
Língua Portuguesa: 
Aprendizagem/ memorização de sílabas para 
construção de palavras. 

Aluno 
D9  

2º 
ano 

Informação não 
disponibilizada. 

Informação não disponibilizada. Informação não disponibilizada. 
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 Analisando a descrição dos perfis funcionais de cada aluno e as competências a 

desenvolver verifica-se que estas encontram-se correlacionadas, ou seja, o que é descrito 

nos perfis dos alunos reflete-se nas competências a desenvolver pelos mesmos. 

 Com o intuito de estabelecermos um contato mais próximo e inter-relação com os 

alunos com NEE antes de prosseguirmos com as aferições do protótipo do software LpMat, 

definimos um plano de observações com os seguintes objetivos: conhecer a realidade 

educativa destes alunos; as suas características, a forma como trabalham; que tipo de 

materiais/recursos são utilizados para o ensino e aprendizagens e quais as estratégias 

pedagógicas que os professores de educação especial / regulares utilizam com estes aluno. 

As observações realizadas nos vários contextos de ensino foram diretas e 

participativas, onde eram registados os acontecimentos presenciados mais relevantes e as 

atividades desenvolvidas pelos alunos durante as sessões de observação. Aqui será descrito 

a título de exemplo um dos relatórios das observações que a investigadora elaborou, os 

restantes relatórios encontram-se disponíveis no anexo 6. 

 

Locais das 

observações 

Datas das 

observações 
Descrição das observações 

Agrupamento de 

Escolas A 
6 de março de 2012 

O aluno 1 é um aluno que está integrado na sala de aula do 

regular, apresenta dificuldades a nível cognitivo. Enquanto a 

professora expõe a matéria para a turma, estes aluno tem uma 

capa com várias fichas ao nível das suas capacidades, que vai 

fazendo (fichas com percursos, contagens…) 

Relativamente aos materiais utilizados tem um caixa com 

palavras associadas à imagem e cartões com palavras para 

formar frases. 

Observou-se as seguintes atividades realizadas pelo aluno: 

- identificar os números de 1 a 10 no placar da sala; 

- Quantificar conjuntos de 1 a 10 desenhados no quadro (em 

que o objetivo era arrastar o número para o conjunto certo) – 

para complexificar esta atividade, foi proposto que o aluno 

completasse um conjunto que inicialmente tinha 4 elementos e 

ficasse com 9 elementos, com a ajuda de um colega que 

desenhou os elementos (porque o aluno em questão tem 

dificuldade ao nível da motricidade fina) o aluno ia contanto 

até perfazer os elementos necessários. 
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- completar sequencias de 1 a 5 por ordem crescente e 

decrescente; 

- uma das estratégias usadas com este aluno é utilizar o ecrã 

táctil do quadro interativo da sala aula, em que é possível 

arrastar com o dedo, o que facilita a motricidade deste aluno; a 

atividade presente no quadro interativo consistia em arrastar 

as palavras para a imagem correspondente; 

- Identificar a palavra “menino” num conjunto de palavras 

(menino, menina, escola, …) 

- a professora recortou a palavra em sílabas pediu ao aluno 

que colasse as sílabas de forma a formar a palavra, salienta-se 

que é sempre dada a palavra modelo,  

Portanto, o aluno conseguiu realizar as tarefas propostas com 

algum apoio e incentivo. No entanto, penso que o aluno passa 

muito tempo sem realizar atividades. Note-se que, a 

professora de educação especial que acompanha o aluno um 

dia por semana, disse que quando ela estava presente na sala 

que o aluno trabalhava os conteúdos que naquele dia estavam 

a ser dados na turma, claro com algumas adaptações. 

 

Tabela 4: Relatório da observação aos contextos educativos 
 

 As observações permitiram sistematizar algumas conclusões e forneceram pistas 

para o projeto a desenvolver, bem como, ir ao encontro das necessidades e interesses dos 

alunos. Uma das conclusões a que chegámos foi que teremos que desenvolver um 

programa híbrido, ou seja, acoplar ao software LpMat material concreto para que os alunos 

com mais dificuldades a nível cognitivo possam manipular objetos para auxiliar a 

aprendizagem de certos conceitos, dar a possibilidade dos docentes poderem escolherem as 

atividades e os níveis de dificuldade para cada atividade, seguindo a filosofia do TexMat 

(livro interativo de Matemática para o 2º ciclo do ensino básico desenvolvido pelo projeto 

Geometrix). 

 Observou-se alguns comportamentos típicos de alunos com PEA, os professores 

utilizam símbolos como estratégia de apoio à aprendizagem em alguns casos, que a 

informação dada nos enunciados tem que ser disponibilizada de forma simples e clara, 

pouca informação de uma só vez. Relativamente à utilização das TIC, estas despoletam 

uma grande motivação para o processo de ensino e aprendizagem para alunos com NEE. 
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 Comparando os perfis funcionais de cada aluno enviados pelo respetivo docente de 

educação especial e os registos de observação efetuados nos diversos contextos educativos 

podemos constatar que o que é mencionado nos perfis se repercute nas observações 

realizadas. 

 

4.2. Descrição do protótipo do software educativo para crianças 

com NEE – LpMat 

A conceção e desenvolvimento deste projeto teve como objetivo primordial  

construirmos um protótipo que modele um instrumento de apoio para os educadores 

/professores, capaz de responder às necessidades e interesses dos alunos decorrentes das 

patologias anteriormente mencionadas, valorizando a sua participação alargada e a 

construção ativa do seu processo de ensino – aprendizagem, para além, da inclusão destes 

alunos na sociedade. 

 O processo de concetualização e especificação do protótipo do software educativo 

para crianças com NEE, estruturou-se a partir do levantamento das necessidades e 

interesses do público-alvo, das diretrizes de acessibilidade e design universal para tornar a 

interface acessível a todos os utilizadores e segundo o processo de concetualização de uma 

interface realizado por Sousa e Furtado (2005). O levantamento das necessidades do 

público-alvo foi realizado a partir da revisão bibliográfica, pesquisa documental efetuada e 

dos dados recolhidos nos perfis funcionais dos alunos com NEE, uma vez que, a estrutura e 

a especificação dos requisitos funcionais do protótipo foram claramente orientados para 

dar resposta às especificidades e necessidades do público-alvo, tal como refere a norma 

ISO 13407. 

 A estrutura da interface foi feita a partir do estudo aprofundado das 

orientações/diretrizes de acessibilidade e design universal identificadas nas tabelas 1 e 2. 

Com base nas orientações de acessibilidade identificadas, foi especificado que o software 

LpMat iria contemplar ferramentas que minimizassem as dificuldades dos vários 

utilizadores no acesso aos conteúdos do software, de forma a torná-lo acessível aos 

mesmos. As ferramentas de acessibilidade incorporadas no protótipo são: vídeos em 

Língua Gestual Portuguesa para crianças com défice auditivo, a utilização dos símbolos 

SPC (Símbolos Pictográficos para Comunicação) para auxiliar a aprendizagem de crianças 

com Perturbações do Espectro do Autismo, teclado no ecrã e compatibilidade com as 
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tecnologias já existentes, para minimizar as dificuldades dos utilizadores com 

incapacidades motoras e a incorporação de uma lupa para aumentar/diminuir o tamanho do 

texto ou de uma zona parcial do ecrã, de forma a tornar o software LpMat acessível a 

utilizadores com baixa visão, não esquecendo que este teria de assegurar o acesso à 

informação com recurso: ao teclado, ao sintetizador de voz e às opções de alto contraste do 

Sistema Operativo. 

 O software LpMat em desenvolvimento requer o registo do utilizador abrindo a 

possibilidade do utilizador portador de NEE ou pais/professores, definirem o nível ou 

níveis de acessibilidade que melhor se ajuste ao perfil do aluno, de acordo com as suas 

características (cf. Figura 1). Ao aluno regular também é dada a oportunidade para 

interagir com o software, para isso bastará que não acione nenhum nível de acessibilidade 

para iniciar as atividades implementadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 1: Definição do nível ou níveis de acessibilidade 

 
 Para além do menu para o utilizador definir o nível de acessibilidade que melhor se 

ajuste às suas necessidades / ao seu perfil, o protótipo desenvolvido também contemplará 

uma barra de ferramentas com diferentes botões, nestes será sinalizada a respetiva função 

(início, áudio, imprimir, temas (menu para escolher as atividades), teclado, lupa, sair, …). 

Salvaguardo que esta ainda não foi desenhada, por isso as opções da barra de ferramentas 

não serão exploradas neste relatório. 

 

  4.2.1. Conceção do desenho das atividades 

 A conceção e o desenvolvimento do protótipo do LpMat foram efetivados a partir 

de uma abordagem iterativa de produção paralela das dimensões gráfica, técnica 
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(implementação) e de conteúdos, durante a qual decorreram momentos de revisão e ajuste 

complementar. 

O processo de desenho gráfico foi desenvolvido num ambiente de colaboração 

entre os diferentes elementos da equipa de trabalho: a designer, a coordenadora, o co-

coordenador do projeto, as investigadoras responsáveis pelos conteúdos, e o programador 

que assegurou a integração dos módulos de design no protótipo LpMat final. Este processo 

foi orientado com vista a cumprir as orientações, recomendações e diretrizes de 

acessibilidade para a conceção e desenvolvimento de software informático acessível a 

utilizadores com necessidades especiais, sintetizadas na Tabela 1 e 2 e na procura de dar 

resposta às necessidades e interesses dos utilizadores finais. 

Numa primeira fase, foram especificados os requisitos gráficos para cada um dos 

cenários da aplicação, sendo que a principal preocupação esteve relacionada com a 

organização do ambiente gráfico, uma vez que foram definidas dimensões para que 

pudéssemos contemplar algumas ferramentas de acessibilidade. Neste sentido, o desenho 

gráfico foi orientado segundo as seguintes dimensões: a dimensão dos cenários teria que 

ter a dimensão do ecrã do computador Magalhães, uma vez que os alunos do 1º ciclo 

podem utilizar os Magalhães durante as atividades letivas na escola, também foi definido 

que teria que existir uma zona em cada cenário para colocar os vídeos em Língua Gestual 

Portuguesa (LGP), a dimensão desta zona seria 200 x 200 pixéis e a sua localização seria 

canto inferior direito dos cenários, de acordo com a sugestão de um Engenheiro de 

Reabilitação e Acessibilidade Humanas e coordenador do projeto Spread The Sign, e, por 

fim, a equipa de trabalho decidiu que parte da zona inferior de cada cenário era destinada 

ao teclado do ecrã do sistema operativo do computador.  

Deste modo, o desenho gráfico foi realizado tendo em consideração todos estes 

aspetos, de forma a não inserir/desenhar dados relevantes para a resolução dos problemas 

nestas zonas específicas dos cenários. 

As atividades incorporadas no protótipo foram concebidas considerando os perfis 

funcionais dos alunos portadores de NEE envolvidos nas aferições do projeto. Cada 

atividade tem quatro níveis de dificuldade. 

O desenvolvimento de atividades interativas de acordo com os perfis funcionais e 

competências analisadas, contemplam situações do contexto real, de forma a promover o 

envolvimento do aluno com o mundo real e promover o desenvolvimento de competências 
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para a resolução de problemas em situações do quotidiano (Seo & Woo, 2010; Ribeiro, 

Almeida e Moreira (2010) e Costa (2010: 58). 

Neste sentido, foram construídos/desenhados cenários que se aproximam do 

contexto real, tais como: o mercado, a florista, a pastelaria, a escola, … (cf. Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Exemplos de cenários concebidos para o protótipo LpMat 

 
Na implementação das atividades, foram tomadas em consideração os estilos de 

aprendizagem de cada utilizador de modo a que a mesma atividade possa ser acessível aos 

diferentes perfis de utilizador bem como as seguintes diretrizes de implementação de uma 

interface: controlar a quantidade de instrução matemática; utilizar representações visuais, 

animações e gráficos; simplicidade e coerência, recurso a feedback interativo; seleção de 

fontes apropriadas e cores; realçar os conteúdos importantes na tela, utilizando vários 

métodos como piscar, sublinhar, mudar de cor, diferenciar fonte ou estilo (Higgins et al., 

2000 cit. por Seo & Woo, 2010); e, por fim, contemplar interfaces multimodais, isto é, 

incorporar na interface: som, imagem e vídeo para prender a atenção do utilizador e 

fomentar a aprendizagem dos conteúdos (Seo & Woo, 2010). 

Conforme descrito anteriormente, o protótipo do software LpMat prevê o registo do 

utilizador, para que as atividades lançadas sejam automaticamente e dinamicamente 

adaptadas ao perfil de acessibilidade escolhido pelo utilizador. Neste sentido, quando é 

ativado o perfil de baixa visão, as atividades selecionadas são revestidas pelo alto contraste 

(cf. figura 3), para que as atividades sejam percetíveis para os utilizadores com baixa visão, 

estes podem ainda ativar na barra de ferramentas que será disponibilizada, a lupa para 

aumentar as dimensões do ecrã. Já no que se refere ao perfil de acessibilidade invisual total 

é assegurado o acesso aos conteúdos recorrendo à tabulação (TAB) e à tecla do ENTER do 

teclado, sendo que todas as zonas/objetos relevantes para a resolução da atividade contêm 

informação em áudio.  

 

Exemplo do cenário da florista Exemplo do cenário do mercado 
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Figura 3: Acessibilidade do perfil de baixa visão – uma das opções de alto contraste do sistema operativo. 
 

No caso específico de utilizadores com défice auditivo, tal como já referimos, as 

suas principais dificuldades centram-se na perceção e localização de sinais sonoros e no 

acesso a mensagens faladas ou a qualquer tipo de informação em áudio. Desta forma, 

quando um utilizador ativar o perfil de acessibilidade auditiva, para cada atividade serão 

disponibilizados vídeos em Língua Gestual Portuguesa (cf. figura 4), bem como, a 

disponibilização de texto e/ou legendagem de conteúdos de instruções por voz e a 

sinalização visual de avisos sonoros. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Perfil de acessibilidade auditiva – incorporação do vídeo em Língua Gestual Portuguesa 
 

Para as mesmas atividades, apresentamos estratégias alternativas para alunos 

portadores de deficiência motora, de forma a melhorar as suas aprendizagens. As crianças 

com deficiência motora apresentam limitações ao nível dos estímulos afetivos e sensório – 

motores. Estes aspetos conduzem a limitações na aquisição de competências básicas em 

cada etapa do seu desenvolvimento. Perante isto, um reduzido controlo de movimentos e 

fraquezas musculares podem tornar difícil a utilização de teclados e ratos padrão, bem 

como a execução de ações que impliquem precisão e rapidez, tal como mencionado 

anteriormente.  

Neste sentido, quando selecionado o perfil de acessibilidade motora, nas atividades 

propostas serão disponibilizadas ferramentas de facilidade de acesso do sistema operativo, 

como: o teclado no ecrã (cf. figura 5), que se encontrará disponível na barra de ferramentas 
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do protótipo do software LpMat. Teve-se em conta, no desenvolvimento deste protótipo, 

também a compatibilidade com as tecnologias de apoio já existentes e será aplicada a 

estratégia de varrimento utilizada por alguns alunos com dificuldades motoras (cf. figura 6) 

(Meiselwitz, Wentz e Lazar, 2009; Godinho, s/d). 

 

Figura 5: Atividade incorporada no protótipo utilizando a opção de acessibilidade – teclado no ecrã 
(Disponível na barra de ferramentas). 

Figura 6: Atividade incorporada no protótipo utilizando a opção de varrimento. 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Conforme descrito no enquadramento teórico, as crianças que manifestam 

Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) apresentam uma tríade clínica de 

perturbações que afetam as áreas da comunicação (verbal e não-verbal), interação social e 

comportamento. A fim de minimizar estas dificuldades de expressão agregamos no 

protótipo os símbolos para comunicação (SPC) para auxiliar e motivar a aprendizagem das 

crianças com PEA (cf. figura 7), tentando ir ao encontro das suas necessidades, interesses e 

motivações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Perfil de acessibilidade para P.E.A. – incorporação de símbolos nos enunciados das atividades. 
 

No que concerne, ao perfil para o utilizador com défice cognitivo teve-se em 

consideração os requisitos funcionais para atender às necessidades deste público 

específico, ou seja, o desenho de layouts cuidados, intuitivos, simples e consistentes; uso 

Figura 5: Atividade incorporada no protótipo 

utilizando a opção de acessibilidade – teclado no 

ecrã (Disponível na barra de ferramentas). 

Figura 6: Atividade incorporada no protótipo 

utilizando a opção de varrimento. 
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cuidado da cor; recurso a símbolos e desenhos; recurso a modalidades de destaque de 

informação-chave; simplicidade e facilidade na interação; recurso a feedback relevante em 

todos os menus e ícones, tal como referem Almeida (2008) e Seo & Woo (2010). Desta 

forma, as atividades para estes utilizadores revestem-se de enunciados simples/reduzidos e 

se necessário o recurso aos símbolos para comunicação (cf. figura: 8).   

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Comparação de um enunciado para o aluno regular e um enunciado mais simples para alunos com 
défice cognitivo. 

 

 Portanto, as atividades implementadas adaptam-se, de acordo com o perfil do 

utilizador escolhido, ou seja, às especificidades dos utilizadores e cada utilizador pode 

realizar as atividades no seu tempo e ao seu ritmo. Com base nos perfis funcionais dos 

alunos envolvidos na aferição do projeto, foram selecionadas 8 atividades no domínio da 

Matemática para o protótipo, com o objetivo de promover o desenvolvimento de 

competências relacionadas com: (i) a comunicação matemática, (ii) classificação, (iii) 

ordenação, (iv) identificação de objetos ou situações do quotidiano, (v) competências 

numéricas, (vi) competências de leitura, (vii) grandezas e medidas (geométrica e não 

geométricas), e ao desenvolvimento do pensamento critico. 

 Na tabela 5 são apresentadas as atividades implementadas no protótipo no domínio 

da matemática, bem como as competências a desenvolver nessas atividades. No Anexo 7, 

encontram-se disponíveis descrições detalhadas de cada atividade e as orientações para a 

implementação/execução das mesmas (modalidades funcionais da interface para cada 

perfil do utilizador). 
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 Identificação das atividades 
implementadas no protótipo no domínio 

da Matemática 
Competências a desenvolver 

Fazer compras (lpmat1) 
Contagem; Resolver problemas envolvendo dinheiro 

em situações do quotidiano; 

O lanche da Inês (lpmat2) Combinações; 

O que se pode comprar? (lpmat5) 

Conhecer e relacionar as moedas e notas do euro e 

realizar contagens de dinheiro; Resolver problemas 

envolvendo dinheiro em situações do quotidiano; 

Corresponder preço à quantia em dinheiro 

(lpmat9) 

Conhecer e relacionar as moedas e notas do euro e 

realizar contagens de dinheiro. 

Agrupar cromos por tamanho e forma 

(lpmat14) 

Comparar e classificar de acordo com um dado 

critério (neste caso: tamanho e forma); 

Pintar figuras geométricas (lpmat15) Identificar figuras geométricas; 

Invariância da quantidade (lpmat16) (mais, 

menos, a mesma quantidade)  

Contagem; comparação de conjuntos (ter mais, 

menos ou tantos elementos como); 

Contagens de flores (lpmat25) Contagens 1 a 5 e de 5 a 10; 

 
Tabela 5: Atividades implementadas no protótipo no domínio científico da matemática 

 

Relativamente, ao desenvolvimento de competências ao nível da Língua 

Portuguesa, estas prendem-se essencialmente com (i) desenvolver o conhecimento e a 

capacidade de reflexão sobre propriedades, relações e estruturas da língua portuguesa; (ii) 

melhorar as competências comunicativas associadas ao uso da Língua Portuguesa; como 

também, espera-se provocar mudanças nas seguintes áreas de competência: 1. Fonológica: 

sílaba e estrutura (silábica) da palavra; 2. Morfológica: formação de palavras; flexão 

nominal e verbal; 3. Sintática: estrutura do sintagma nominal e sua posição na frase; 

regência verbal; sintagmas preposicionais; 4. Semântica: relações de sinónima e antónima 

numa perspetiva lexical e em contexto frásico; 5. Textual: relações de coesão textual e 

respetivos marcadores. 

Da mesma forma na tabela 6, é realçada uma atividade implementada no protótipo 

no domínio da Língua Portuguesa, como também as competências a desenvolver na 

mesma, sendo que no anexo 8 é disponibilizada a descrição detalhada e as orientações para 

a implementação/execução da mesma (modalidades funcionais da interface para cada perfil 

do utilizador). 
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Identificação das atividades 
implementadas no protótipo no 
domínio da Língua Portuguesa 

Competências a desenvolver 

O puzzle da Beatriz (Lp1) 
Formação de palavras; Estrutura silábica da 

palavra; 

 
Tabela 6: Atividade implementada no protótipo no domínio científico da Língua Portuguesa 
 

  4.2.2. Implementação técnica das atividades 

 O desenvolvimento e implementação das atividades no protótipo foram realizados 

com o intuito de desenvolver uma interface que integrasse os diferentes requisitos e 

diretrizes de acessibilidade definidos no enquadramento teórico e na tabela 1 deste 

relatório. O processo da implementação técnica das atividades e programação foi 

assegurado por um programador que trabalha no desenvolvimento dos projetos do projeto 

Geometrix. Finda a fase de investigação dos vários requisitos de acessibilidade e soluções 

técnicas para o protótipo optou-se por utilizar a ferramenta Adobe Flex para a 

implementação técnica das atividades. 

 A implementação técnica de cada uma das 9 atividades integrou a estruturação e 

programação das funções de manipulação direta de itens visuais, nomeadamente: seleção 

de item, verificação da seleção, item arrastável, posição de arrasto, verificação da posição 

de arrasto, área de depósito, verificação da posição na área de depósito, entrada de dados, 

verificação da entrada de dados. 

Conforme descrito anteriormente, as atividades são lançadas automaticamente e 

dinamicamente adaptadas ao perfil de cada criança. Para assegurar este processo de 

implementação das atividades de acordo com um determinado perfil do utilizador 

escolhido foram elaboradas pela autora deste relatório de estágio orientações para a 

implementação de cada uma das atividades integradas no protótipo do LpMat, tendo em 

atenção a acessibilidade para cada um dos perfis do utilizador disponíveis. Desta forma, de 

seguida serão apresentados dois exemplos das orientações que foram dadas ao 

programador para tornar a interface acessível a cada perfil, quando isto se verificar ser 

possível, pois teremos atividades que irão estar vedadas a certos perfis, conforme um dos 

exemplos apresentados (cf. tabelas 7 e 8). 
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Figura 9: Atividade 9 implementada no protótipo 
 

Orientações para a implementação da atividade LpMat 9 

Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

Recorrer à tabulação (TAB) para percorrer as “zonas/campos do ecrã” 
1º - ouve o enunciado “Liga o preço…” 
2º - com o TAB vai para a coluna da esquerda (coluna dos produtos) em que para 
cada produto deve aparecer a sua descrição, por exemplo: 
- “frasco de azeitonas – 5 euros”; - “pacote de bolachas – 1 euro”; 
3 º - depois de ouvir a coluna dos produtos, com o TAB passa para a coluna da 
direita (coluna do dinheiro), em que mais uma vez deve aparecer a descrição 
audível do dinheiro, por exemplo: 
- “nota de 5 euros”, “2 moedas de 2 euros”; “moeda de 1 euro”; 
Resolução da atividade: 
4º - o utilizador quando está sobre um produto a ouvir a sua descrição, clica no 
ENTER, de forma a que este fique selecionado (muda de cor naquela zona do 
produto). 
5º - Automaticamente, se possível, com o TAB deve passar para a coluna da 
direita, onde vai ouvindo a descrição do dinheiro e quando achar que é a quantia 
correspondente ao produto selecionado clica no ENTER para que fique 
selecionada (tb muda de cor na zona do dinheiro selecionado) e automaticamente 
deve aparecer o traço a ligar o produto e a quantia selecionadas; 
6º - Volta a repetir o mesmo processo até que a atividade esteja completa. 
7 º - Com o TAB percorre até ao botão verificar e faz ENTER para ver se a 
atividade foi feita com êxito, 

Acessibilidade 

auditiva 

Vídeo em Língua Gestual 

 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado em símbolos pictográficos (opcional) 

 

Acessibilidade 

Motora 

Colocar varrimento (opcional) 
O varrimento pode ser ativado pela barra dos espaços ou pelo botão do rato ou 
switch, que vai percorrendo a informação no ecrã passo a passo, linha a linha, 
coluna a coluna ou por grupos;  
1º - Quando é acionado o varrimento automaticamente é disparado o som do 
enunciado; 
2º - Depois a coluna da esquerda (produtos) e a coluna da direita (dinheiro) vão 
sendo sucessivamente “varridas” por um retângulo e o utilizador tem que esperar 
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que a solução pretendida esteja selecionada para a poder ativar pressionando o 
botão de seleção do rato ou a tecla ENTER do teclado; 
Resolução da atividade: 
3º - O utilizador quando selecionar um objeto da coluna da esquerda, este fica 
selecionado e o “retângulo” do varrimento pode mudar de cor, e continuará o 
varrimento dos objetos para que o utilizador possa selecionar a quantia certa da 
coluna da direita (mudando de cor quando selecionada); 
Nota: para continuar o varrimento depois de selecionar o 1º objeto pode-se 
predefinir clicar na barra do espaço do teclado ou fazer um clique no botão do rato 
para este continuar e assim sucessivamente. 
4º - Quando estiverem selecionados um o produto da coluna da esquerda e o 
objeto (dinheiro) da coluna da direita, deve aparecer automaticamente um traço a 
ligar o produto à quantia selecionada; 
5º - Repetir o mesmo processo até a atividade estar concluída; 
6º - O varrimento vai percorrendo os “objetos” até ao botão verificar resposta para 
o poder ativá-lo pressionando o botão de seleção do rato ou a tecla ENTER do 
teclado e visualizar se a resposta está correta; 

Acessibilidade 

(def. mental) 

Enunciado reduzido / mais simples. 
9’. Liga o preço dos produtos à quantia certa. 

 
 

Tabela 7: Exemplo das orientações para a implementação das atividades 
 
 
 

Orientações para a implementação da atividade LpMat 15 
Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

 
Atividade vedada a este perfil. 

Acessibilidade 

auditiva 

Disponibilização de vídeo em Língua Gestual. 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado com símbolos pictográficos (opcional) 

 

Acessibilidade 

Motora 

Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridos” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado (audível) “O Diogo desenhou…”;  
        - as cores (vermelho, amarelo e azul); 
        - cada uma das figuras geométricas desenhadas no papel; 
        - botão verifica a resposta  
2º - Quando o utilizador quiser selecionar uma cor terá que esperar que o campo 
(cor) fique selecionado para que possa ativar esse campo através de um clique no 
rato ou através do ENTER do teclado;  
3º - Depois da cor ficar selecionada, o varrimento deve continuar, de forma que o 
“retângulo” ao passar pelas figuras, o utilizador possa pintar as figuras com a cor 
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anteriormente selecionada, através de um clique no rato ou do ENTER. 
4º - Para que o utilizador mude de cor, tem que esperar que o retângulo “varra” os 
campos todos até chegar à cor pretendida e repete-se o mesmo processo descrito 
anteriormente para pintar as formas geométricas; 
5º - Finda a atividade o varrimento continua a percorrer os campos até o utilizador 
selecionar o botão verificar resposta clicando no rato ou fazer ENTER, para 
verificar se a resposta está certa ou errada. 

Acessibilidade 

(def. mental) 

Enunciado reduzido: 
15’. Pinta de amarelo os triângulos, de vermelho os retângulos e de azul os 
círculos. 
Enunciado com símbolos pictográficos (opcional). 
 

 
 

Tabela 8: Exemplo das orientações para a implementação das atividades, em que esta atividade é vedada a 
dois perfis.
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5. Análise dos dados obtidos durante a intervenção 

 

 A aferição do protótipo LpMat tem como objetivo a avaliação da usabilidade da 

interface, com ênfase na avaliação dos níveis de flexibilidade e adaptação da interface 

tendo em conta as especificidades dos utilizadores finais.  

A convite de uma escola do Entroncamento realizámos a primeira aferição do 

LpMat com 11 alunos com cegueira ou baixa visão com vista a avaliar a 

acessibilidade/usabilidade da interface para alunos com estas necessidades especiais e 

obtermos feedbacks dos participantes que permitissem prosseguir com a reformulação e 

adaptação, se necessárias, das tarefas concebidas. Cada um dos 11 participantes foi 

envolvido em duas atividades matemáticas. Apesar de não estar inicialmente prevista a 

aferição do protótipo do LpMat nesta escola, foram recolhidos dados importantes para a 

reformulação das atividades.  

Contudo, os dados recolhidos nesta escola não farão parte da análise de dados por 

esta escola não pertencer ao núcleo de escolas abrangidas pelo projeto. Salienta-se o facto 

de estes dados terem dado origem a uma comunicação “LpMat, Educational Software for 

Children with Special Needs: First Steps” na 2nd International Conference on Future 

Computers in Education (ICFCE 2012), a 1 e 2 de junho de 2012 em Shanguai, China. 

As sessões de aferição decorreram nas escolas dos Agrupamentos Escolas de A, E e 

O, cada sessão teve aproximadamente 45 a 60 minutos de duração. Estiveram envolvidos 

nas aferições do protótipo 22 alunos com NEE que frequentam o 1º, 2º e 3º ciclos do 

ensino básico para podermos analisar e testar as diversas funcionalidades a que o protótipo 

deveria responder. 

 

a) Execução das atividades 

A avaliação da capacidade de execução foi realizada através da observação 

participante das sessões por parte de alguns membros do Projeto Geometrix, considerando 

a forma de execução de cada atividade e a interação e habilidade. As seis categorias 

utilizadas para o registo foram: sem ajuda, com total facilidade e autonomia (SATFA); sem 

ajuda, com alguma facilidade e autonomia (SAFA); com ajuda verbal (AV); com ajuda 

física (AF); com total incapacidade de execução (TIE); e não executou esta atividades 

durante a aferição (NEADA). 
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Salienta-se que, para cada aluno foram selecionadas apenas algumas atividades de 

acordo com o seu perfil funcional e as competências a desenvolver, sendo que nem todos 

os alunos que participaram nas aferições executaram todas as atividades. Na tabela 9, 

indicam-se as atividades realizadas por cada um dos alunos e por Agrupamento de Escolas. 

Agrupamento de Escolas A  

 
LpMat 

1 
LpMat 

2 
LpMat 

5 
LpMat 

14 
LpMat 

15 
LpMat 

16 
LpMat 

25 
Lp 1 

Alunos   

A1    x  x  x  x  x  (n1 e n2) 

A2   x x  x  x  x  x  

A3   x x   x  x  x  

Agrupamento de Escolas E 
B1    x  x  x  x  x  (n1) 

B2 x  x x x     x (n3) 

B3 x  x x     x (n3) 

B4    x  x  x  x  x  

B5     x x  x  x  x  x  

B6 x x x     x (n3) 

B7 x x x     x (n3) 

B8 x x x     x (n3) 

B9    x  x  x  x  x 

B10    x  x  x  x  x 

Agrupamento de Escolas O 
D1 x  x x  x   x  x 

D2 x  x x  x   x  x 

D3   x x  x   x  x  

D4    x  x  x  x  x  

D5 x  x x  x   x  x  

D6    x  x  x  x  x (n1) 

D7   x x  x  x  x  x 

D8    x  x  x  x  x  

D9    x  x  x  x  x  

 

Tabela 9: Atividades realizadas por aluno e por Agrupamento de Escolas. 
 

Considerando os 8 alunos dos vários Agrupamentos de Escolas que realizaram a 

atividade LpMat1 verifica-se que 3 alunos com PEA executaram a atividade com 

total/alguma facilidade e autonomia, 4 alunos (2 com PEA e 2 com défice cognitivo) 
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realizaram a atividade com ajuda verbal e o aluno B2 não executou a atividade durante a 

sessão (cf. gráfico 1).  

Ao nível da interação com a interface verifica-se que a maioria dos alunos (5) 

interage sem ajuda, com total facilidade e autonomia e sem ajuda, com alguma facilidade e 

autonomia (2) (cf. gráfico 2). 

 

 

 

Gráfico 1: Capacidade de execução da atividade LpMat 1. 

Gráfico 2: Interação e habilidade da atividade LpMat 1. 

 
 
 

            

  

 
Relativamente à atividade LpMat 2, em que participaram 5 alunos com PEA do 

Agrupamento de Escolas E, constatou-se que 2 fizeram a atividade sem ajuda, com alguma 

facilidade e autonomia e 3 alunos com ajuda verbal de um adulto (cf. gráfico 3). No que se 

refere à interação e habilidade revelaram ter total facilidade e autonomia (cf. gráfico 4). 

 
 
 

Gráfico 3: Capacidade de execução da atividade LpMat 2. 

Gráfico 4: Interação e habilidade da atividade LpMat 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 O gráfico 5 permite observar que 2 alunos (1 com P.E.A. e 1 com défice cognitivo) 

executaram a atividade LpMat 5 com total facilidade e autonomia, 3 alunos com P.E.A. 

alguma facilidade e autonomia, 6 alunos executaram com ajuda verbal (2 com baixa visão, 

2 com P.E.A e 2 com défice cognitivo), destaca-se ainda que 1 aluno do Agrupamento O 
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realizou uma atividade com ajuda física e o aluno D7 do mesmo Agrupamento revelou 

total incapacidade de execução da atividade. No que respeita à interação e habilidade com 

a interface verifica-se que 6 alunos interagem sem ajuda, com total facilidade e autonomia, 

4 alunos recorrem a ajuda verbal e 1 aluno a ajuda física (cf. gráfico 6). 

 

 

Gráfico 5: Capacidade de execução da atividade LpMat 5. 

Gráfico 6: Interação e habilidade da atividade LpMat 5. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Observando a capacidade de execução e interação dos alunos perante a atividade 

LpMat 14, nos gráficos 7 e 8, constata-se que 3 alunos com défice cognitivo executaram-na 

sem ajuda, com total facilidade e autonomia (SATFA), 1 aluno com autismo com alguma 

facilidade e autonomia, nota-se que houve um maior número de alunos (8 – 5 alunos com 

défice cognitivo, 2 alunos com P.E.A e 1 aluno com baixa visão) que necessitou de ajuda 

verbal para fazer a atividade proposta, salienta-se que o aluno B2 do Agrupamento de 

Escolas E necessitou de ajuda verbal para a leitura do enunciado, mas executou a atividade 

SATFA. Constatou-se ainda que, 2 alunos do Agrupamento de Escolas A revelaram ter 

total incapacidade de execução desta atividade, o aluno A1 devido ao seu 

comprometimento cognitivo, o aluno A3 devido à interface não se ajustar ao seu perfil no 

que respeita ao alto contraste das cores e o facto de ter que utilizar a lupa dificulta a 

observação de todos os campos, perdendo a noção de onde estão os botões. Em relação à 

interação e habilidade verifica-se que um maior número de alunos (6) interagiu com 

autonomia total e sem ajuda, com alguma autonomia (3). 
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Gráfico 7 Capacidade de execução da atividade LpMat 14 

Gráfico 8 Interação e habilidade da atividade LpMat 14 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Conforme podemos observar no gráfico 9, de um total de 16 alunos, 3 alunos 

executaram a atividade LpMat 15 sem ajuda, com total facilidade e autonomia, 3 alunos 

realizaram-na com alguma facilidade. Destaca-se um grande número de alunos (10 – 2 

alunos com baixa visão, 6 alunos com défice cognitivo e 2 alunos com P.E.A.) que 

precisou de ajuda verbal para executarem a atividade proposta e o aluno B1 do 

Agrupamento de Escolas E revelou ter incapacidade para executar esta tarefa. Quanto ao 

nível da interação verifica-se que um elevado número de alunos realizou a atividade sem 

ajuda, com total facilidade e autonomia (5) e com alguma facilidade (6), 4 alunos 

executaram-na com ajuda verbal e 2 alunos com ajuda física. Salienta-se que o aluno B1 do 

Agrupamento de Escolas de E necessitou de ajuda verbal e ajuda física para a execução da 

atividade e interação com a interface (cf. gráfico 10). 

 

 
 

Gráfico 9 Capacidade de execução da atividade LpMat 15. 

Gráfico 10: Interação e habilidade da atividade LpMat 15. 

 
 
 
 
 
 
 

 Considerando o total de 14 alunos que aferiram a atividade LpMat 16 analisa-se 

que 1 aluno executou sem ajuda, com total facilidade, 4 alunos sem ajuda, com alguma 
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facilidade e autonomia, nota-se que mais de metade dos alunos (8) que aferiram esta 

atividade necessitam de ajuda verbal para fazer a atividade e 1 aluno necessitou de ajuda 

física (cf. gráfico 11). No que concerne à interação com esta atividade, verifica-se que 6 

alunos interagem com alguma/total facilidade e autonomia, 5 alunos precisaram de ajuda 

verbal, 1 aluno de ajuda física e o aluno A1 (cf. gráfico 12) manifestou ter total 

incapacidade para interagir, devido ao seu problema de visão, tal como referido 

anteriormente. 

 

 

 

Gráfico 11: Capacidade de execução da atividade LpMat 16. 

Gráfico 12: Interação e habilidade da atividade LpMat 16. 

 
 
 
 
 
 
 Na aferição da atividade LpMat 25 observou-se que dos 17 alunos que aferiram 

esta atividade quase metade dos alunos executou a atividade sem ajuda, com total 

facilidade e autonomia (4) ou com alguma facilidade e autonomia (4), 8 alunos revelaram 

necessitar de ajuda verbal e 2 alunos de ajuda física para resolverem a atividade. Ressalva-

se que um aluno do Agrupamento de Escolas E (B1) necessitou de ajuda verbal e física 

para a execução da atividade (cf. gráfico 13). Analisando o gráfico 14 constata-se que a 

maioria dos alunos (12) interagem com esta atividade sem ajuda, com total facilidade e 

autonomia (8) ou com alguma facilidade e autonomia (5), verifica-se ainda que 3 alunos 

com PEA precisaram de ajuda verbal, o aluno B1 necessitou de ajuda física e o aluno A3 

mostrou ter total incapacidade para interagir com a interface. 

 

 

Gráfico 13: Capacidade de execução da atividade LpMat 25. 

Gráfico 14: Interação e habilidade da atividade LpMat 25. 
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Gráfico 13: Capacidade de execução da 

atividade LpMat 25. 

Gráfico 14: Interação e habilidade da 

atividade LpMat 25. 
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 No que respeita à capacidade de execução dos 22 alunos na atividade Lp 1, 

verifica-se que metade dos alunos (11) executou a atividade sem ajuda, com total 

facilidade e autonomia ou com alguma facilidade e autonomia, 8 alunos executaram-na 

com ajuda verbal, 1 aluno com ajuda física, 2 alunos revelaram ter incapacidade de 

execução da tarefa proposta (o aluno B1 do Agrupamento de Escolas E e o aluno D6 do 

Agrupamento de Escolas O) e o aluno B10 não executou esta tarefa durante a aferição, pois 

mostrou-se motivado por outro jogo que não uma atividade do protótipo LpMat (cf. gráfico 

15). Salienta-se que o aluno D8 do Agrupamento de Escolas O necessitou de ajuda física e 

verbal para executar a atividade, bem como para interagir com a interface.  

Ao nível da interação e habilidade (cf. gráfico 16) verifica-se um elevado número 

de alunos interagiu com a interface com elevada facilidade e autonomia (12 alunos SATFA 

e 5 alunos SAAFA), 2 alunos careceram de ajuda verbal, 1 aluno de ajuda física e 2 alunos 

evidenciaram ter total de incapacidade para interagir com a interface. 

 

 

Gráfico 15: Capacidade de execução da atividade Lp 1. 

Gráfico 15: Interação e habilidade da atividade Lp 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerando a globalidade das atividades executadas pelos vários alunos (cf. 

gráfico 17) verifica-se um elevado número de alunos que necessita de ajuda verbal para 

executar as tarefas propostas e as atividades LpMat 16, 25 e Lp1 foram as que registaram 

melhores níveis de autonomia na sua execução.  
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Gráfico 16: Interação e habilidade da atividade 

Lp 1. 
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Gráfico 17: Capacidade de execução global das atividades 

 

No gráfico 18 observa-se que a maioria dos alunos que testaram as funcionalidades 

do protótipo interagiu com a interface com elevada autonomia e facilidade, sendo que 

também alguns alunos evidenciaram total incapacidade para interagir com a interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Interação e habilidade global das atividades 

 

b) Motivação/satisfação perante as atividades propostas 
 

A análise da motivação/satisfação foi realizada pela observação da execução de todas 

as atividades propostas. Para esta análise da empatia com o protótipo LpMat foi utilizada 

uma escala com quatro categorias: muita motivação e satisfação, alguma motivação e 

satisfação, pouca motivação e satisfação e nenhuma motivação e satisfação.  
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Considerando o gráfico 19, podemos observar que na grande maioria os alunos 

demonstram muita / alguma motivação e satisfação na execução das atividades propostas. 

As atividades LpMat 15, 25 e a Lp1 foram as que registaram mais alunos motivados. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 19: Motivação / satisfação 

 
 

c) Ocorrência de desistências 

Nas várias sessões de aferição ocorreram 6 desistências, 2 alunos (1 do 

Agrupamento de Escolas E (B2) e 1 do Agrupamento de Escolas O (D2)) por falta de 

tempo para concluírem as atividades propostas, o aluno B1 do Agrupamento de Escolas E 

que não tinha qualquer motivação para executar qualquer atividade, necessitando de muita 

ajuda física para manipular o rato, um outro aluno do mesmo Agrupamento de Escolas 

(B3) desistiu porque ficou motivado por outro jogo que não a atividade implementada no 

protótipo. Destaca-se ainda a desistência do aluno A3 do Agrupamento de Escolas A 

devido à interface não se ajustar ao seu perfil e o aluno B4 do Agrupamento de Escolas E 

não concluiu a atividade Lp1 porque dava sinais claros de saturação. 

 
d) Ocorrência de erros do software 

No que concerne às atividades onde ocorreram erros, verifica-se que os erros foram 

registados, ao nível do carregamento de algumas imagens na atividade Lp 1 – nível 3, do 
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som dos enunciados e feedbacks, na escolha de perfis distintos, dos feedbacks aquando o 

término de cada nível/atividade. 

 Denota-se que alguns dos erros registados já foram resolvidos, porém estes 

indicaram a existência de algumas fragilidades na robustez do protótipo e futuras 

reformulações na estrutura do protótipo LpMat devem ser efetuadas. 

 

 5.1. Inquéritos por questionários aos professores de educação 

especiais envolvidos do projeto LpMat 

 Conforme mencionado anteriormente nos procedimentos metodológicos, após as 

sessões de aferição foram entregues aos professores de educação especial inquéritos por 

questionário, com o objetivo de recolher dados relevantes no que diz respeito à 

acessibilidade, flexibilidade e facilidade de utilização, atitude das crianças face ao 

software, informação disponibilizada perecível, para que possamos proceder a eventuais 

reformulações na estrutura do protótipo concebido. 

 Analisando o primeiro grupo de questões em que se utilizou a escala de Likert 

(discordo totalmente, discordo em parte, nem discordo nem concordo, concordo em parte, 

concordo totalmente) permitiu averiguar como os professores caracterizam o protótipo, 

tendo-se identificado as 7 principais características que estes concordaram totalmente: o 

software é de fácil utilização, as mensagens de feedbacks são adequadas, o software 

despoleta interesse, o software despoleta motivação na aprendizagem, o software é 

funcional, o software é inteligível, o software pode ser utilizado por qualquer tipo de 

utilizadores (cf. gráfico 20). 
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Gráfico 20: Questionários aos professores A – Caratização do protótipo 
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1 - O software pode ser utilizado por qualquer tipo de util...

2 - O software é acessível…

3 - O softawre é flexível na sua utilização

4 - Os recursos de acessibillide, ... são os adequados.

5 - O software é de fácil utilização.

6 - O software é intelegível.

7 - Apresenta boa legibilidade, clareza ...

8 -  Possui navegabilidade intuitiva, simples e eficiente.

9 - Exprime enunciados e mensagens amigáveis, ...

10 – Permite escolher facilmente o nível de acessibilidade...

11 – As mensagens de feedback são adequadas.

12 – O software despoleta interesse.

13 – O software despoleta motivação na aprendizagem.

14 – O software tem bugs.

15 – O software é funcional, ...

16 – O software pode ser ...

Discordo totalmente Discordo em parte Nem discordo, nem concordo Concordo em parte Concordo totalmente NR
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 Relativamente à segunda questão era pedido aos professores que indicassem A2 – 

qual/quais as mais valias que verificam na utilização deste software? Conforme podemos 

observar no gráfico 21 verifica-se que a totalidade dos professores (9) inquiridos apontou 

como mais valia o facto de: o software potenciar o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos com NEE. Destacam-se ainda as seguintes mais valias na utilização deste software: 

contribui para o desenvolvimento cognitivo dos alunos (8), é acessível a um maior número 

de utilizadores com NEE (7), melhora a qualidade de vida dos alunos com NEE (6) é uma 

alternativa que alguns alunos com NEE têm para interagir com o meio envolvente e ter 

acesso aos conteúdos programáticos ao nível da Matemática e Língua Portuguesa (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Questionários aos professores A2 – Quais as mais valias na utilização deste software 
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Quais as mais valias na utilização deste software ?

Cria um maior nível de autonomia nos alunos.

O software contribui para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.

O software contribuiu para o desenvolvimento psicomotor dos alunos,

O software pode ser visto como meio alternativo de comunicação.

O software pode ser visto como meio facilitador da realização de inúmeras tarefas.

O software é acessível a um maior número de utilizadores com Necessidades Educativas
Especiais.
Melhora a qualidade de vida escolar dos alunos com NEE;

Contribuiu para uma mudança de estratégias que possibilitem encontrar respostas para alunos
que possam estar afastados da escolarização;
Este software potencia o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com NEE;

É uma alternativa que alguns alunos com NEE têm para interagir com o meio envolvente e ter
acesso aos conteúdos programáticos ao nível da Matemática e Língua Portuguesa;
Melhora o desempenho e aumenta as expectativas dos alunos e dos docentes;
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 O gráfico 22 faculta os dados relativos ao terceiro bloco de questões que tínhamos 

como finalidade avaliar o protótipo ao nível das estratégias educativas e ao ambiente de 

aprendizagem, desta recolha de dados verifica-se que todos os professores inquiridos (9) 

concorda totalmente que o software promove a aprendizagem de forma lúdica, constata-se 

ainda, que há um grande número de professores que concordam total ou em parte que o 

software: contribui a construção do processo de ensino e aprendizagem do aluno; apresenta 

conteúdos e vocabulário adequados ao público-alvo e promove o desenvolvimento de 

capacidades e competências funcionais. Salienta-se que os professores concordam em parte 

que o protótipo atende aos conhecimentos, aptidões linguísticas e compreensão do 

utilizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 22: Questionários aos professores B – avaliar o protótipo ao nível das estratégias educativas e ao 
ambiente de aprendizagem 

 

No que concerne às quatro questões abertas no final questionário, estas serão 

analisadas qualitativamente. Questionados sobre a importância do desenvolvimento de um 

software desta natureza (tabela 10) a totalidade dos inquiridos considera importante o 

desenvolvimento de um software desta natureza dada a inexistência de software especifico 

para alunos com NEE, por este motivar os alunos pela sua funcionalidade, permitir a 

aprendizagem e consolidação de conteúdos promovendo o desenvolvimento e aquisição de 

competências de acordo com o tipo de deficiência e de acordo com o seu nível de 

aprendizagem, também um professor sublinhou que o software vai ao encontro das 

necessidades e interesses dos alunos. 
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Importância do desenvolvimento de um software desta natureza 
“Sim, porque é um software que motiva os alunos pela sua funcionalidade e pelos 
símbolos que cativam na sua leitura” 
“Sim, porque estamos numa era de tecnologias que são muito motivadoras para os 
alunos e conferem-lhe autonomia na realização das tarefas que para eles seria difícil 
em suporte papel.” 
“Sim, porque permite a aprendizagem e consolidação de conteúdos de uma forma 
mais apelativa para os alunos” 
“Sim, por ser um meio lúdico e ir ao encontro dos interesses dos alunos.”´ 
“Sim, dada a falta de software específico e o valor existente no mercado.” 
“Sim, porque permite o desenvolvimento e aquisição de competências de acordo com 
o grau de deficiência/tipo e de acordo com o seu nível de aprendizagem.” 
“Sim, pois despoleta motivação, além de que a sua utilização permite ser um meio 
facilitador de aprendizagem.” 
“Sim, é uma ajuda importante para colmatar as dificuldades dos alunos.” 
“Sim, porque desenvolve competências relacionadas com a utilização do 
computador, conteúdos académicos, interação social, motivação e tempo para 
trabalho autónomo.” 

 
Tabela 10: Questão B2 – Importância do desenvolvimento de um software desta natureza 

 

 Considerando a pertinência de utilizar este software na sala de aula, todos os 

inquiridos assinalaram a sua importância, referindo os aspetos positivos: que o software 

respeita o ritmo de aprendizagem dos alunos, permite ao mesmo tempo que se utiliza a 

aplicação a utilização de material concreto e que o software pode ser utilizado como 

recurso educativo complementar. Salienta-se ainda que um professor referiu que o software 

permite que os alunos ditos normais e os de NEE estejam em simultâneo a adquirir e 

desenvolver competências (cf. tabela 11). 

  Pertinência de utilizar este software na sala de aula 
“Acho que sim mas nem para todos os NEE porque alguns a utilizar o software na 
sala de aula podem-se dispersar, penso que será mais útil em trabalho 
individualizado.” 
“Sim, é motivador para os alunos, respeita o ritmo deles, é utilizado sempre o mesmo 
tom de voz.” 
“Sim, podendo algumas vezes fazer-se ao mesmo tempo a concretização do que está 
a ser pedido no software.” 
“Sim, ocasionalmente.” 
“Atendendo a cada aluno com P.E. A. é possível utilizar em sala de aula como 
recurso educativo complementar.” 
“Sim, porque permite que os alunos ditos normais e os de NEE estejam em 
simultâneo a adquirir e desenvolver competências.” 
“Sim, pois desenvolve a sua autonomia, contribuindo para o desenvolvimento 
cognitivo destes. Permite igualmente desenvolver atividades (+ complexas) com o 
resto da turma.” 
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“Acho pertinente utilizar este software no apoio dado a alunos com NEE sempre que 
possível com concretização.” 
“Sim, porque permite consolidar aprendizagens, realizar tarefas a pares e utilizar 
materiais diversificados.” 

 
Tabela 11: Questão B3 – Pertinência de utilizar este software na sala de aula 

 
 Relativamente á questão sobre a pertinência de utilizar este software como 

ferramenta de auto estudo, a maioria dos inquiridos indicou que acham pertinente a sua 

utilização na medida em que promove a autonomia nos alunos, possibilita o treino de 

competências, permite a autocorreção das respostas, aumenta o tempo de 

atenção/concentração e permite situar as aprendizagens no grau de dificuldade que se quer. 

Foram ainda identificados outros aspetos relevantes, nomeadamente, que a utilização de 

forma autónoma deste software depende das competências e do grau de funcionalidade dos 

alunos e a importância de um adulto a supervisionar foi referida como fundamental (cf. 

tabela 12). 

Pertinência de utilizar este software como instrumento de auto estudo 
“Sim, dado que os alunos podem usufruir com alguma autonomia, no entanto 
considero que o software poderia ter os símbolos de ligação mais intuitivos e maior 
clareza na mudança e conclusão de tarefas.” 
“Sim, porque permite o aluno fazer treino de competências, corrigir as respostas, 
tudo de uma forma autónoma” 
“Depende das competências dos alunos, nomeadamente em termo de autonomia. 
Caso tenham autonomia suficiente, parece-me um bom instrumento, pois vai ao 
encontro das necessidades e interesses dos alunos.” 
“Sim, se acompanhado por adulto a supervisionar o que depende do grau da 
funcionalidade do utilizador.” 
“Sim, porque permite situar as aprendizagens no grau de dificuldades que se quer, e 
também porque o mesmo possui um grande leque de exercícios que não são 
repetidos.” 
“Sim, cria um maior nível de autonomia.” 
“Sim. O aluno consegue explorar o software autonomamente, com correção 
automática.” 
“Sim, pois permite de imediato a autocorreção, seguindo uma metodologia de 
realização da tarefa com sucesso. Aumenta o tempo de atenção/concentração e o 
tempo na tarefa de forma autónoma.” 

 
Tabela 12: Questão B4 – Pertinência de utilizar este software como instrumento de auto estudo 

  
Questionados sobre o que gostariam de ver implementados no software, apenas 5 

dos 9 inquiridos responderam a esta questão, alguns destes referiram que ainda não tinham 

um conhecimento profundo sobre todas as potencialidades do protótipo desenvolvido. Três 
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professores indicaram algumas sugestões como podemos observar na tabela 13, destaca-se 

apenas duas respostas que de alguma forma nos parecem cruciais para certos tipos de 

utilizadores: a possibilidade de fazermos o cruzamento entre tipos de NEE e contemplar 

conteúdos específicos para alunos com currículos específicos individuais. 

O que gostaria de ver implementado… 
“Ainda não tenho conhecimento sobre todas as potencialidades deste software para 
poder exprimir uma opinião.” 
“Letras maiores, menos estímulos visuais de modo a …. na visualização da tarefa.” 
“Poderia fazer o cruzamento entre “tipos de deficiência”, atribuição de pontos por 
questão e a possibilidade de guardar os pontos para ser retomada. 
“Ainda não tenho muito conhecimento acerca deste software.” 
“Conteúdos específicos para alunos com currículos específicos individuais, onde se 
integram aprendizagens transversais e relacionadas com o quotidiano dos alunos.” 

 
Tabela 13: Questão C – O que gostaria de ver implementado… 

 
 Relativamente à última questão colocada aos inquiridos sobre a estrutura do 

protótipo do LpMat, verifica-se que teremos que reformular alguns aspetos de forma a 

irmos ao encontro das necessidades dos utilizadores, nomeadamente, colocar os 

enunciados mais simples e claros, aumentar o tamanho da letra, no caso dos alunos com 

baixa visão reforçar o contraste das imagens e, consequentemente, reforçar os limites das 

imagens, contemplar níveis mais fáceis em algumas atividades já implementadas, diminuir 

a utilização de símbolos no perfil de acessibilidade para crianças com P.E.A.. Constata-se 

ainda que dois professores sublinharam que a estrutura está adequada às suas necessidades 

e à dos alunos com NEE, tendo em conta o conhecimento que têm da estrutura do LpMat 

(cf. tabela 14). 

Relativamente à estrutura do LpMat 
“Colocaria os enunciados mais claros e objetivas, colocaria os símbolos de repetição 
mais intuitivos, um botão para mudar de tarefa, maior visibilidade quando termina a 
tarefa.” 
“Do que conheço parece-me que a estrutura está adequada às nossas necessidades.” 
“Considero que no caso dos alunos com baixa visão deve o tamanho da letra ser maior, 
reforçar os contrastes, selecionar imagens reais e reforçar os limites/contornos.” 
“No que se refere à língua portuguesa contemplava na sua estrutura um nível em que 
existisse somente uma imagem com a palavra e identificar no meio de outras, essa 
mesma palavra (nível de iniciação à leitura)”. 
“Do que conheço acho que a estrutura está adequada.” 
“As instruções serem dadas de forma mais pausada e lenta para a integração da 
informação, conciliar entre símbolos e escrita para que a informação não fique tão 
“densa”.” 

Tabela 14: Questão D – Relativamente à estrutura do LpMat 
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6. Discussão dos dados obtidos com o estágio 

 

 O presente projeto de estágio contemplou vários utilizadores com perfis bastante 

distintos, o que contribuiu para o aprofundamento e enriquecimento do protótipo 

desenvolvido. Apesar de não de ter sido efetuada uma análise muita extensiva e 

comparativa dos dados recolhidos, estes forneceram indicadores que são relevantes para a 

reformulação das atividades propostas e da estrutura do protótipo.  

 Para o desenvolvimento do projeto de estágio tivemos em consideração o processo 

de conceptualização que Sousa e Furtado (2005) realizaram na conceção de uma interface 

baseada na identificação de tarefas funcionais, os princípios orientadores para a 

especificação do protótipo sintetizadas na tabela 2 (cf. secção 3.3.6), as diretrizes de 

acessibilidade e os sete princípios do design universal. 

 Relativamente à execução das atividades, os dados recolhidos permitem observar 

que os alunos envolvidos nas aferições demonstraram ter capacidade de execução das 

atividades implementadas no protótipo, uma vez que o número de alunos que revelaram ter 

incapacidade de execução das tarefas foi baixo. Constatou-se ainda um número elevado de 

alunos que necessita de ajuda verbal para executar as atividades. 

 No que respeita à interação e habilidade, a análise de dados permite aferir que há 

um elevado número de alunos que interagiu com a interface com elevada facilidade e 

autonomia, o que revela que a estrutura deste protótipo é acessível. Salientamos apenas um 

caso já referido do aluno A3 do Agrupamento de Escolas A, que a interface mostrou-se 

inacessível com o recurso à lupa. 

 Importa realçar que nem todos os perfis foram testados por alunos com NEE (perfis 

de acessibilidade auditiva e motora). Ainda assim, importa referir que os dados recolhidos, 

tanto nas sessões de aferições como nos questionários respondidos pelos professores de 

educação especial dos alunos, são fundamentais para procedermos a alguns ajustes e 

reformulações necessárias para que o software possa responder efetivamente às 

necessidades e interesses dos alunos com NEE. De acordo com estes dados, destaca-se 

para cada perfil as reformulações a serem realizadas: 
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 Acessibilidade invisual total e baixa visão:  

1 -  Os enunciados atividades devem ser simplificados, de forma a facilitar a 

compreensão do que é pedido; 

2 -  O alto contraste deve ser dado como um recurso opcional na barra de 

ferramentas ao invés de obrigatório para alunos com baixa visão. Este deve ser 

reforçado nos contornos/limites das imagens; 

3 -  As letras da interface devem ser maiores. 

 

Acessibilidade PEA; 

1 -  O recurso aos símbolos pictográficos deve ser um recurso opcional e os 

símbolos das partículas de conexão devem ser retirados; 

2 -    Os enunciados devem ser simplificados e deve ser dada uma instrução de 

cada vez (reportamo-nos para a atividade 15 seria: 1º - Pinta de amarelo os 

triângulos / 2º - Pinta de vermelho os retângulos e 3º - Pinta de azul os 

círculos); 

3 -  As letras das palavras/sílabas na atividade Lp1 devem ser maiores; 

4 -  Reforço e feedbacks visuais e auditivos mais apelativos. 

 

Acessibilidade deficiência mental: 

1 -  Implementar níveis mais fáceis em algumas atividades (de acordo com a 

docente do aluno A1 do Agrupamento de Escolas A); 

2 -  Deve ser dada a opção para colocar os enunciados/palavras só com letras 

maiúsculas; 

3 -  Fornecimento de modelos e pistas de execução das atividades. 

 

Face aos dados recolhidos, apesar de termos que efetuar reformulações necessárias 

verifica-se que o protótipo implementado apresenta níveis aceitáveis de usabilidade, 

adequação dos conteúdos ao público-alvo, adaptação e flexibilidade para os diversos perfis 

contemplados, salvaguardando o caso do aluno com baixa visão já referido. Contudo, 

espera-se num futuro próximo que o software a desenvolver possa atingir níveis muito 

mais satisfatórios de acessibilidade, flexibilidade e adaptação para todos os perfis 

implementados e que este possa colmatar as dificuldades inerentes a cada aluno. 
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7. Considerações Finais 
 
 O desenvolvimento de um software acessível a um maior número de utilizadores, 

foi o desafio a que nos propusemos, tendo em conta: a acessibilidade, flexibilidade e 

facilidade de utilização, atitude das crianças face ao software, informação disponibilizada 

percetível e requerendo o mínimo esforço físico possível, bem como desenvolver 

competências nas áreas científicas da Matemática e Língua Portuguesa. Este revelou-se 

fundamental para apoiar o desenvolvimento de softwares educativos dotados de 

flexibilidade, adaptabilidade para utilizadores com NEE. 

 Considerando as questões para o desenvolvimento deste projeto e os objetivos 

definidos para o mesmo apresentamos, não de um modo isolado, as principais 

conclusões/respostas a que chegámos com a realização deste projeto de estágio.  

A realização deste trabalho permitiu-nos verificar, de um modo geral, a importância 

de iniciarmos o processo de desenvolvimento de um produto com a identificação e estudo 

das necessidades do seu público-alvo e pela especificação detalhada dos contextos 

específicos de uso (ISO 13407,1999), como também, apresentar cada resultado aos 

utilizadores finais a fim de corrigir possíveis equívocos e inconsistências de uma maneira 

oportuna e eficiente referida por Sousa e Furtado (2005) de forma a sustentar a 

implementação de estratégias flexíveis à heterogeneidade de utilizadores, tendo em 

consideração os princípios de design universal e as normas de acessibilidade. 

 Os dados recolhidos durante as sessões de aferição do protótipo no que respeita à 

capacidade de execução, à avaliação interação e à motivação e satisfação indicam que o 

produto desenvolvido pode ser visto como um importante instrumento de apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem destes alunos. 

 Com base no que foi referido pelos professores nos inquéritos por questionário, o 

protótipo LpMat desenvolvido revela-se um ótimo recurso educativo complementar capaz 

de colmatar as dificuldades dos alunos com NEE e dos professores, promotor de 

competências relacionadas com a utilização do computador, competências académicas ao 

nível das áreas científicas da Matemática e Língua Portuguesa, interação social, motivação, 

autonomia, como também, aumenta o tempo de atenção/concentração dos alunos. 

 A recolha destes dados possibilitou-nos ainda, observar algumas reformulações que 

devem ser tidas em consideração para o processo de desenvolvimento do software e a 
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construção de soluções para apoiar o processo de ensino e aprendizagem de crianças com 

NEE, bem como, a adaptação dinâmica das interfaces às necessidades específicas dos 

utilizadores finais, e tal como propõem os autores Meiselwitz, Wentz e Lazar (2009) é 

necessário um processo sistemático de decisões/reformulações para a conceção de uma 

interface acessível a todos os utilizadores 

Relativamente às limitações do estágio realizado importa referir que a aferição 

deveria ter sido alargada a todos os perfis, a implementação de mais atividades de acordo 

com os perfis enviados pelos professores, mas tal não foi possível devido à limitação de 

tempo. 

Considerando os resultados obtidos no estágio realizado, salienta-se a importância 

de realizar, futuramente, estudos longitudinais que permitam o acompanhamento 

progressivo de sujeitos portadores de NEE, decorrentes das patologias já mencionadas, e o 

estudo mais aprofundado dos efeitos e implicações do uso do protótipo nos processos de 

aprendizagem de crianças com NEE. 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 99  

8. Referências Bibliográficas 

ALMEIDA, A. (2008). As TIC no apoio às crianças com necessidades educativas 

especiais: estratégias de inclusão, participação e construção ativa. Antiguinho: Boletim da 

Associação de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro: Dossier Pedagogias e 

Tecnologias Educativas. n.º 26, pp. 23. 

ALMEIDA, A. (2006). Tecnologias de Comunicação no apoio aos sujeitos com 

défice cognitivo. Aveiro: Dissertação de Doutoramento em Ciências e Tecnologia da 

Comunicação da Universidade de Aveiro. 

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR. Manual de Diagnóstico e 

Estatística das Perturbações Mentais. Lisboa: Climepsi Editores (trad. port.). 

APARAS, T. (2008). Sono-vigília em crianças com e sem perturbações do espectro 

do autismo. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

ARAÚJO, J. (2009). As Perturbações do Espectro do Autismo na Região 

Autónoma da Madeira. Dissertação de Mestrado em Fala e Audição da Universidade de 

Aveiro. Aveiro. 

BECTA (British Educational Communications and Technology Agency). (2003). 

What the research says about ICT supporting special educational needs (SEN) and 

Inclusion. Coventry: Becta. 

BOUGIE, T. (2001). The Impact of New Technologies on the Quality of Life of 

Persons with Disabilities. Consultancy Report to the Committee of experts on the impact of 

new technologies on the quality of life of persons with disabilities. Report P-SG (99) 35.5, 

Council of Europe, Strasbourg. 

BURGSTAHLER, S. (s/d). Universal Design of Instruction. Adapted from the 

publication “Universal Design of Instruction: Definition, Principles, Guidelines, and 

Examples”. 

CASTRO, S. & GOMES, I. (2000). Dificuldades de Aprendizagem da Língua 

Materna. Lisboa: Universidade Aberta. 

Center for Universal Design. (2008). About universal design: Universal design 

principles. Acedido a 20 de outubro 2011, Disponível em: 

http://www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/udprincipleshtmlformat.html  



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 100  

Connell, B. R., Jones, M., Mace, R., Mueller, J., Mullick, A., Ostroff, E., et al. 

(1997). The principles of universal design. Acedido a: 21 de outubro de 2011. Disponível 

em: http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/center-for-universal-design/the-

principles-of-universal-design/.  

COCKBURN, A. (2006) Agile software development: the cooperative game, 

second edition, Addison Wesley. 

CHO, V., CHENG, T. C. E., & LAI, W. M. J. (2009). The role of perceived user-

interface design in continued usage intention of self-paced e-learning tools. Computers & 

Education, 53, pp. 216–227 

GALITZ, W. O. (1989). Handbook of screen format design (3rd ed.). Wellesley, 

MA: QED Information Science. 

GARNER, K. H. (1990). 20 Rules for arranging text on a screen. CBT Directions, 3 

pp. 3–17 

CORREIA, L. (1997). Alunos com necessidades educativas especiais nas classes 

regulares. Porto: Porto Editora. 

COSTA, M. (2010). Criação de recursos digitais para crianças com Necessidades 

Educativas Especiais do Agrupamento de Escolas de Mindelo. Escola Superior de 

Educação de Paula Franssinetti. Pós-Graduação em «TIC em Contextos de 

Aprendizagem». 

COUTINHO, et al (2009). Investigação-Ação: Metodologia preferencial nas 

práticas educativas. Braga: Revista Psicologia, Educação e Cultura, vol. XII, nº 2, pp. 355-

380. 

GERICOTA, M. (s. d.). Biblioteca digital: Ajudas Técnicas à Comunicação para 

Pessoas com Paralisia Cerebral. Acedido a 18 de maio de 2011. Disponível em: 

http://portal.ua.pt/bibliotecad/default1.asp?OP2=0&Serie=0&Obra=21&H1=3&H2=2  

GODINHO F. (s. d.). Centro de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade: 

Prescrições mínimas de ergonomia para a acessibilidade, segurança e saúde na utilização 

no software no trabalho. Vila Real. Disponível em http://www.acessibilidade.net/software/. 

Acedido a 19 de abril de 2010. 

 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 101  

GODINHO. 2004. Manual Digital: Capítulo 6: 6.2.2 Acessibilidade ao software de 

trabalho. Disponível em 

http://www.acessibilidade.net/trabalho/Manual%20Digital/capitulo6.htm#seis. Acedido a 

21 de abril de 2010. 

HUANG, SMITH, SPREEN e JONES (2008). Breaking the Sound Barrier: 

Designing an Interactive Tool for Language Acquisition in Preschool Deaf Children. 

Georgia: Georgia Institute of Technology Atlanta. pp. 210-216. 

INMAN-ANDERSON (1999) Inman-Anderson, L. “Computer-Based Solutions for 

Secundary Students with Learning Disabilities: Emerging Issues”, in: Reading & Writing 

Quarterly. Vol. 15, n. 3, Jul/Sep 1999, p. 239-249. Disponível em: 

http://www.ldonline.org/ld_indepth/technology/ anderson-inman_rwq.html. Acedido em: 

15 de maio de 2011 

LIMA, C. (2003). Acessibilidade tecnologica e Pedagógica na Apropriação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação por pessoas com Necessidades Educativas 

Especiais. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós-

graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ISO 13407 (1999) ISO (International Organisation for Standardisation)  ISO 13407 

Human centred design process for interactive systems. International standard. Switzerland: 

International Organisation for Standardisation, 1999. Disponível em: http://www. 

iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage. Acedido a 19 de dezembro de 2011. 

LIU, Y., CORNISH, A., e CLEGG, J. (2007). ICT and special educational needs: 

Using meta-synthesis for bridging the multifaceted divide, Springer-Verlag Berlin, pp. 18-

25. 

MAYOR, F. (1994). Declaração de Salamanca e Enquadramento da Acção: 

Necessidades Educativas Especiais. Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais: Acesso e Qualidade. Salamanca: Unesco 

ME / DGIDC (2003). Normas de Acessibilidade na Informática. Coleção Apoios 

Educativos, nº 8 DEB. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação 

ME / DGIDC (2008a), Alunos Cegos e com Baixa Visão - Orientações 

Curriculares. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação. pp. 17 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 102  

ME / DGIDC (2008b). Unidades de Ensino Estruturado para Alunos com 

Perturbações do Espectro do Autismo. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação. 

MEISELWITZ, WENTZ B. e LAZAR, J. (2009). Foundations and Trends in 

Human–Computer Interaction Vol. 3, No. 4. 

MELLO, A. (2005). Autismo: Guia prático. 4. ed. São Paulo: AMA; Brasília: 

Corde. 

MONTEIRO, J. (2008). Contributos das TIC na inclusão de alunos com NEE. 

Aveiro: Universidade de Aveiro. Dissertação de Mestrado. 

NASCIMENTO, D. (2011). Linguagem e Surdez. Boletim Surdos Notícias (6). 5. 

ORRÚ, S. (2001). O autismo em pacientes psiquiátricos e a educação mediatizada. 

Psicopedagogia. Disponível em: 

http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=285. Acedido em 20 de 

outubro de 2010. 

PARDAL, L. e CORREIA, E. (1995). Métodos e Técnicas de Investigação social. 

Porto: Areal Editores.  

PONTE, J., SERRAZINA, L., GUIMARÃES, H., BREDA, A., GUIMARÃES, F., 

SOUSA, H., MARTINS, M. e OLIVEIRA, P. (2007). Programa de Matemática do ensino 

básico. Lisboa: ME/DGIDC. 

PONTE, M.(2009). Comunicação Aumentativa: Mitos e Preconceitos. Acedido a 

17 de maio de 2011. Disponível em: http://www.fappc.pt/  

RIBEIRO, C. (2008). Estudo comparativo entre crianças com deficiência mental e 

sem deficiência mental no âmbito do desenvolvimento motor. Disponível em: 

http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/A0434.pdf. Acedido a 20 de junho de 2011. 

RIBEIRO, J. (2011). Superar barreiras com TIC. Aveiro. Acedido em 15 de março 

de 2011. Disponível em: http://blogs.ua.pt/encontro_ticnee/.  

RIBEIRO, J. ALMEIDA, A. e MOREIRA, A. (2010). A utilização das TIC na 

Educação de Alunos com Necessidades Educativas Especiais: resultados da aplicação 

piloto do inquérito nacional a Coordenadores TIC/PTE, Indagatio Didactica, Volume 1, 

Issue 2, pp.94-124. 

RIBEIRO, J. ALMEIDA, A. e MOREIRA, A. (2011).Enabling students with SEN 

through the use of Digital Learning Resources:  Guidelines on how to select, develop and 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 103  

use DLR with SEN. Education in a technological world: communicating current and 

emerging research and technological efforts 

ROCHA, T. (2008). Acessibilidade e Usabilidade na Internet para Pessoas com 

Deficiência Intelectual. Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro – Dissertação de 

Mestrado em Comunicação e Multimédia.  

SANGELKAR, COWEN e MCADAMS. (2011). User activity e product function 

association based design rules for universal products, Design Studies.  

SANTOS, J. (2006). A escrita e as TIC em crianças com Dificuldades de 

Aprendizagem. Dissertação de mestrado em Educação especial. Área de Especialização em 

Dificuldades de Aprendizagem. Universidade do Minho. 

SEO, You-Jin e WOO, H. (2010). The identification, implementation, and 

evaluation of critical user interface design features of computer-assisted instruction 

programs in mathematics for students with learning disabilities. Computers & Education. 

pp. 363-377. 

SILVA, A. B. P., PEREIRA, M. C. C. e ZANOLLI, M. L. (2007). Mães Ouvintes 

com Filhos Surdos: Conceção de Surdez e Escolha da Modalidade de Linguagem. 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, vol. 23, nº 3, pp. 279-286. 

SOUSA, K. e FURTADO, E. (2005). “From usability tasks to usable user 

interfaces,” in Proceedings of the 4th International Workshop on Task Models and 

Diagrams, ACM: Gdansk, Poland, 2005 

WALTERS, S. (2010). Toward an Accessible Pedagogy: Dis/ability, 

Multimodality, and Universal Design in the Technical Communication Classroom, 

Technical Communication Quarterly, 19:4, pp. 427-454 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 105  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 106  

 
ANEXO 1. 

Cartas de formalização para o pedido de colaboração com os 

Agrupamentos de Escolas 
 
Exmo(a) Senhor(a) Doutor(a)  
Diretor do Agrupamento de Escolas de 
 

Assunto: Pedido de colaboração em projeto 

No campo de ação de um projeto a ser desenvolvido no âmbito das atividades do projeto Geometrix, a ser 

desenvolvido sob minha orientação científica, que tem como objetivo central o desenvolvimento de um 

software educativo e interativo, no domínio da Matemática, e da Língua Portuguesa destinado a responder às 

necessidades específicas de crianças com diagnóstico de Perturbações do Espectro do Autismo, Surdez, 

Cegueira ou Baixa Visão e Deficiência Motora e Mental, torna-se imprescindível o contacto direto com 

crianças com estas problemáticas, no sentido de se obterem alguns dados que evidenciem o modo como elas 

lidam com o referido software. Este projeto intitulado “LpMat” integrado no projeto Geometrix sedeado no 

Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, enquadra-se no âmbito do Mestrado em Ciências 

da Educação na área de especialização em Educação Especial do Departamento de Educação da Universidade 

de Aveiro de Maria Isabel Gomes dos Santos, sob orientação da Professora Doutora Ana Maria Reis 

d’Azevedo Breda. 

Considerando que o Agrupamento de Escolas que dirige tem o estatuto de “Escola de Referência para a 

Educação de Alunos Cegos e com Baixa Visão”, vimos solicitar a colaboração e a autorização de Vossa 

Excelência para dinamizarmos uma sessão com alguns desses alunos que se encontrem a frequentar 

estabelecimentos de ensino da área de abrangência desse Agrupamento, preferencialmente, no 1º Ciclo do 

Ensino Básico. A sessão realizar-se-á em data e hora a acordar com V. Ex.ª, respeitando a disponibilidade por 

vós declarada.  

Gostaríamos de salientar que os resultados individuais são absolutamente confidenciais e destinam-se 

exclusivamente para fins de investigação. 

Em anexo, enviamos uma carta de consentimento que será enviada às famílias das crianças envolvidas, se 

este pedido for por vós deferido. Também em relação à Direção Geral da Inovação e Desenvolvimento 

Curricular, desencadearemos o processo de pedido de autorização logo que tenhamos o vosso aval.  

À consideração de V. Ex.ª. 

Com os melhores cumprimentos, 

Aveiro, 27 de setembro de 2011. 

A responsável científica pelo projeto, 

________________________________ 

Ana Maria Reis d’Azevedo Breda 
(Professora Associada c/Agregação da Universidade de Aveiro) 
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ANEXO 2. 

Cartas de autorização aos Encarregados de Educação dos alunos que 

interagiram com o protótipo desenvolvido 
 

CARTA DE CONSENTIMENTO 
 

Exmº Encarregado de Educação  

do aluno/da aluna _________________________________________________ : 

 
Na qualidade de responsável pelo projeto Geometrix, venho solicitar a colaboração e autorização da Vossa 

família para que o/a vosso/a educando/a participe no desenvolvimento de um software educativo no domínio 

da Matemática e da Língua Portuguesa. Para isso, ser-lhe-á proposto que desenvolva algumas atividades 

interativas, a partir da exposição ao referido software. 

Com o Vosso apoio, acreditamos poder desenvolver uma importante ferramenta de estudo do domínio da 

Matemática que será de importante utilidade para muitas crianças. 

Face ao solicitado, comprometemo-nos por nossa honra a interagir com o/a vosso/a filho/a com elevada 

qualidade pedagógica, segundo estritos procedimentos éticos. 

Gentilmente, apela-se à Vossa colaboração. 

À consideração de V. Exªs. 

Respeitosos cumprimentos. 

Aveiro, 27 de setembro de 2011. 

A responsável científica pelo projeto, 

_______________________________ 

Ana Maria Reis d’Azevedo Breda 
(Professora Associada c/Agregação da Universidade de Aveiro) 

 
 

CARTA DE CONSENTIMENTO  
 

Após leitura atenta e esclarecedora deste pedido de consentimento, declaramos autorizar a participação do/a 

nosso/a educando no projeto LpMat, pelo que passamos a assinar este documento, conjuntamente com a 

responsável pela investigação. 

 

Aveiro, _______ de ____________________________ de 2011. 

 

A responsável pela investigação, 

        _________________________________ 

(Ana Maria Reis d’Azevedo Breda) 

O/a encarregado/a de educação, 

 

(--------------------------------------) 
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ANEXO 3. 

Ficha para a descrição do perfil funcional e competências a desenvolver 

por cada aluno envolvido na aferição do protótipo do software 

LpMat 

 

 

 
 

 
Ficha Individual do Aluno 

 

 

Agrupamento  

 
 

 

Aluno  
 
Idade Cronológica  Ano Escolaridade  

 

 
 
 

Descrição do Perfil Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Docente de Educação Especial  

Escola  

Explicitação da deficiência, síndroma, etc. 
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Tarefas que tencionam desenvolver nos 2º e 3º Períodos referentes aos 

domínios científicos de Língua Portuguesa e Matemática: 

Língua Portuguesa Matemática 
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ANEXO 4. 

Inquéritos por questionário aos professores do educação especial / 

regulares 
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ANEXO 5. 

Grelha de observação das sessões de aferição do LpMat 
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ANEXO 6. 

Relatórios das observações 
 

Locais das 

observações 

Datas das 

observações 
Descrição das observações 

Agrupamento 

de Escolas O 

27 de 

fevereiro de 

2012 

A observação incidiu sobre dois alunos com NEE, que se encontram na 

unidade de apoio da escola. O aluno 7 (Nuno) apresenta limitações 

globais do desenvolvimento e a aluna 8 tem uma paralisia cerebral 

leve, apresentando dificuldades a nível cognitivo e na verbalização das 

palavras e na motricidade do lado esquerdo. 

As atividades que o aluno 7 realizou já tinham sido trabalhadas com 

ele, portanto as atividades desenvolvidas pela docente de educação 

especial foram as seguintes:  

- resolução de operações com o algoritmo da adição (o aluno para a 

resolução da tarefa utilizou material concreto (bolas), para assim 

efetuar as contagens; observou-se que o aluno faz contagens utilizando 

os dedos e quando “não tem dedos suficientes” para concluir a 

contagem recorria às bolas (material concreto) disponíveis em cima da 

mesa, á medida que ia resolvendo as operações ia questionando a 

professora se o que tinha feito estava correto, as dúvidas que tinha e a 

professora ia pedindo que o aluno fizesse a leitura dos números); 

- algoritmos da adição com 2 algarismos e com transporte (o nível de 

dificuldade ia aumentando); 

- atividade: Pinta a tabela de acordo com o número; 

- coloca os números que falta (o que vem antes e depois de um 

número); 

- Completa a tabela: (adição) – o aluno utiliza os dedos e o material 

concreto disponível em cima da mesa; 

A aluna 8, por sua vez, realizou uma atividade nova que a 

professora nunca tinha feito com esta aluna, a atividade consistiu no 

seguinte: em cima da mesa estavam três árvores, onde foram realizadas 

várias tarefas: 

1ª – a professora colou o algarismo no “tronco de cada árvore” e a 

aluna tinha que colocar o número de maçãs correspondentes a cada 

algarismo; (eram disponibilizadas maçãs com velcro que a aluna ia 

colando nas árvores) 
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2ª – A professora colocou um determinado número de maças em cada 

árvore e a aluno tinha efetuar a contagem de maças e colocar o número 

correspondente no tronco da árvore (era disponibilizados os números 

em papel plastificado que tinha velcro, a aluna tinha que procura o 

numero respetivo num conjunto de números) 

3ª – realizou-se com o mesmo material a operação da adição com as 

maças (à aluna era dado uma tira em papel com a operação, no meio da 

1º e 2ª arvore foi colocado o sinal de mais e no meio da 2º e 3º o sinal 

de igual,  a aluna tinha que colocar as maças e o respetivo número, 

efetuar a contagem e colocar o total de maçãs na terceira árvore. 

4ª – esta atividade centrou-se na subtração de quantidades, em que a 

docente colocava um certo numero de maças e dizia “A arvore tinha x 

maças e a Francisca que era muito gulosa, comeu y maças. Quantas 

maçãs ficaram na árvore”, e a docente retirava um certo número de 

maçãs e aluna fazia a contagem e dizia quantas maçãs tinha ficado na 

árvore. 

5ª – a aluna deslocou-se para o quadro e a professora pediu que ela 

escrevesse os números de 1 a 10 e fizesse a sua leitura; 

6ª – Foram desenhados vários conjuntos no quadro para quantificar os 

conjuntos e escrever o respetivo número (a aluna identifica os números 

de 1 a 10 e como os conjuntos continham figuras geométricas era 

também pedido que identificasse as figuras geométricas desenhadas, a 

aluna manifestava alguma dificuldade em identificar as figuras 

geométricas). – 1º foram feitos conjuntos de 1 a 9 elementos e depois 

de 10 a 15 elementos  (nestes conjuntos a aluna revelava alguma 

dificuldade em efetuar contagem); 

Agrupamento 

de Escolas O 

28 de 

fevereiro de 

2012 

A observação efetuada incidiu sobre os trabalhos já desenvolvidos 

pelas docentes de educação especial com os alunos com NEE, no 

momento de reunião foram enumeradas algumas atividades que os 

docentes gostavam de ver implementadas no LpMat, entre as quais: 

- juntar moedas (gradualmente começando pelas unidades inteiras para 

as decimais) 

- ordenação de dinheiro (ordenar as moedas da maior para a menor e 

vice-versa) 

- relógio para trabalhar as horas; 

- calendários para trabalhar os dias da semana, os meses, estações do 

ano; fazer questões do tipo: Quantos dias tem uma semana? Quantas 
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semanas tem um mês? … 

- medidas de capacidade (medições para receitas), comprimentos com 

objetos concretos; 

- exemplos de atividades trabalhadas: “Coloca o nome de cada fruta.” 

“Escreve o nome de cada fruta.” 

Também foram visionados alguns jogos físicos e computacionais que 

têm utilizado para a aprendizagem, um dos quais, “Aprender a ver!” 

(com este instrumento os professores podem construir as suas próprias 

atividades). 

Agrupamento 

de Escolas E 

1 de março 

de 2012 

O (Gonçalo) é um aluno que tem períodos muitos curtos de atenção, 

distrai-se facilmente com o que está ao seu redor, não levar uma tarefa 

até ao fim, a professora de educação especial relatou que mesmo no 

momento em que é dada a instrução o aluno já “perde a atenção, já não 

acompanha o que está a ser explicado. 

O aluno recusou algumas vezes em fazer as tarefas propostas pela 

professora, referindo que queria ir jogar para o computador, e não fui 

para o computador sem antes ter terminado as tarefas propostas. 

O aluno às vezes não responde ao que lhe perguntam e recorre à 

ecolália, ou seja, vai repetindo coisas que o adulto diz e também 

enquanto faz uma tarefa, se a mesma lhe transmitir um acontecimento 

passado, é capaz de contá-lo, deixando de fazer o que estava a fazer, 

tendo dificuldade depois em retomar a tarefa que estava a desenvolver. 

Uma das estratégias utilizadas é o recurso aos símbolos. Para escrever 

a data no seu caderno recorreu a material manipulável (calendário, 

números, meses em velcro para colar no calendário) 

As tarefas propostas desenrolaram-se em torno da palavra “escola”,  

para a aprendizagem da palavra escola: 

- leitura e escrita da palavra escola; 

- desenha a tua escola (o aluno desenhou a sua escola com alguns 

pormenores – o quadro, a professora da sala do regular,…) 

- recortou a palavra escola (3) e colou no caderno e copiou a palavra; 

- uma outra tarefa consistia “Lê as frases e rodeia a palavra escola” -> 

nesta tarefa era utilizados símbolos do programa comunicar com 

símbolos, mas estes eram utilizados no fim com mesmo frequência, o 

aluno fazia a leitura de cada frase e copiava-a, no final rodeou a 

palavra escola nas frases. Salienta-se que as frases eram relacionadas 

com o dia a dia do aluno, do tipo “O menino vai à escola”, … “A Joana 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 123  

(irmã) vai à escola no carro da mãe”; 

Desta observação, podemos concluir que temos que reduzir a 

informação que é dada nos enunciados, que a informação tem que ser 

pouca e clara, ao nível da matemática os alunos utilizam material 

concreto para a concretização das operações. Ao nível da Língua 

Portuguesa na atividade das sílabas no protótipo do LpMat teremos que 

ter antes do nível da divisão silábica das palavras, colocar um nível 

com a palavra no seu global e fazer corresponder à imagem respetiva; 

Relativamente ao aluno 9, foram observadas as seguintes atividades, 

utilizando como suporte o computador (elementos motivador para a 

aprendizagem de alunos com PEA): 

- leitura de frases com ditongos (sendo que quando não reconhece as 

palavras recorre à imagem ou a objetos que estejam à sua volta); 

Este aluno também recorre à ecolália, bem como revela muita 

dificuldade na compreensão do que ou do que é lido: Por exemplo: o 

aluno é capaz de ler perfeitamente “O cão é da mãe.”, mas quando a 

professora questiona-o “De quem é o cão?”, o aluno não consegue 

responder, mesmo recorrendo a símbolos pictográficos. Portanto, este 

aluno revela muita dificuldade na compreensão de frases do tipo da 

anterior, entre outras: “A Vera está na escola. Onde é que está a 

Vera?”; “É a casa. O que é?”; “A Joana vai à praia. Onde vai a 

Joana?”; “É a menina. Quem é?”; “O que está a fazer?” 

- a professora apresentou um powerpoint com a finalidade de fazer a 

pergunta “Quem é?” e o aluno tinha que responder de acordo com a 

imagem apresentada (as imagens eram relacionadas com o seu contexto 

familiar); 

- após esta atividade, a professora pediu ao aluno que fizesse ele a 

pergunta “Quem é?” e ela é que respondia. Contudo, o aluno tinha 

dificuldade em fazer a pergunta e dava as respostas em ecolália, ou 

seja, respondia ao mesmo tempo que a professora, repetia o que ela 

dizia… Depois de várias repetições o aluno já esperava que a 

professora respondesse, antes de dizer logo a resposta. 

Agrupamento 

de Escolas A 

6 de março 

de 2012 

O aluno 1 é um aluno que está integrado na sala de aula do regular, 

apresenta dificuldades a nível cognitivo. Enquanto a professora expõe a 

matéria para a turma, estes aluno tem uma capa com várias fichas ao 

nível das suas capacidades, que vai fazendo (fichas com percursos, 

contagens…) 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 124  

Relativamente aos materiais utilizados tem um caixa com palavras 

associadas à imagem e cartões com palavras para formar frases. 

Observou-se as seguintes atividades realizadas pelo aluno: 

- identificar os números de 1 a 10 no placar da sala; 

- Quantificar conjuntos de 1 a 10 desenhados no quadro (em que o 

objetivo era arrastar o número para o conjunto certo) – para 

complexificar esta atividade, foi proposto que o aluno completasse um 

conjunto que inicialmente tinha 4 elementos e ficasse com 9 elementos, 

com a ajuda de um colega que desenhou os elementos (porque o aluno 

em questão tem dificuldade ao nível da motricidade fina) o aluno ia 

contanto até perfazer os elementos necessários. 

- completar sequencias de 1 a 5 por ordem crescente e decrescente; 

- uma das estratégias usadas com este aluno é utilizar o ecrã táctil do 

quadro interativo da sala aula, em que é possível arrastar com o dedo, o 

que facilita a motricidade deste aluno; a atividade presente no quadro 

interativo consistia em arrastar as palavras para a imagem 

correspondente; 

- Identificar a palavra “menino” num conjunto de palavras (menino, 

menina, escola, …) 

- a professora recortou a palavra em sílabas pediu ao aluno que colasse 

as sílabas de forma a formar a palavra, salienta-se que é sempre dada a 

palavra modelo,  

Portanto, o aluno conseguiu realizar as tarefas propostas com algum 

apoio e incentivo, embora penso que há momentos que o aluno passa 

muito tempo sem realizar atividades. Contudo, a professora de 

educação especial que acompanha o aluno um dia por semana, disse 

que quando ela estava presente na sala que o aluno trabalhava os 

conteúdos que naquele dia estavam a ser dados na turma, claro com 

algumas adaptações. 

Agrupamento 

de Escolas de 

E 

14 de março 

de 2012 

No dia 14 de março de 2012, deslocamo-nos à escola Eb1 de Esgueira 

para observamos 4 alunos que irão estar nas aferições do LpMat para 

que possamos ir ao encontro das suas necessidades. 

Portanto, em primeiro lugar observámos o Afonso que é um aluno que 

se encontra na unidade de ensino estruturado, a professora realizou as 

seguintes atividades com o Afonso no computador: 

- Utilizou o programa “Projeto âncora da Universidade de Aveiro” para 

o treino do rato, em que o aluno tinha que clicar no objeto que aparecia 
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no ecrã; colocar o objeto dentro da caixa; 

Constatou-se que o Afonso revela alguma dificuldade na manipulação 

do rato, bem como, muitas dificuldades em utilizar o teclado, não é 

capaz de olhar para uma palavra escrita no papel e reproduzi-la no 

computador sozinho, quando o faz com apoio o professor tem que 

primeiro localizar a letra e só depois é que o Afonso carrega na tecla 

com bastante dificuldade, pois não consegue carregar e lagar a tecla 

(permanece algum tempo com o dedo sob a tecla (mmmmmmmm)). 

Este aluno apresenta um nível de atenção muito reduzido, não olha 

para o que está a ser dito/explicado, como período de atenção é 

bastante reduzido começa a fazer movimentos com o corpo para trás e 

para a frente. 

 Observação do Eduardo e Nuno 

O Eduardo e o Nuno estão na mesma turma, frequentam o 2º ano de 

escolaridade e acompanham o currículo normal. No dia da observação 

realizaram uma ficha de matemática, o Eduardo é um aluno um pouco 

irrequieto, na resolução da ficha arranja estratégias para calcular 

decompondo os números, utiliza os dedos para contar.  

O Bruno frequenta também o 3º ano do ensino regular, no momento da 

observação realizou uma ficha de matemática com conceitos de décima 

e centésima, utilizando barras para representar as quantidades, em que 

o aluno tinha que colocar o número que representava aquela 

quantidade, ligar os números decimais às peças, ordenar os números 

decimais, colocar >.< ou =; O aluno é capaz de realizar a ficha  com 

poucas dificuldades, por vezes faz birra dizendo que não sabe fazer, 

mas na verdade sabe. Quando isto acontece acaba por copiar do quadro 

a solução. 

Salienta-se que este comportamento de birra, pode ter sido devido à 

minha presença, pois senti que o aluno não se sentia à vontade com o 

facto de estar mais uma pessoa ao lado dele. 

Agrupamento 

de Escolas de 

E 

19 de março 

de 2012 

No dia 19 de março de 2012, deslocamo-nos à escola Eb2 3 de 

Esgueira para observamos 4 alunos que irão estar nas aferições do 

LpMat para que possamos ir ao encontro das suas necessidades. 

Portanto, em primeiro lugar observámos o Victor que se encontrava na 

sala de ensino estruturado a fazer fichas de matemática que tinha 

atividades de adição e subtração de números, decomposição de 

números. Verificou-se que este aluno foi rápido na resolução da ficha 



 

 
 

 

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 126  

de subtração 

Após esta tarefa, a professora chamou o aluno para a área de reunião 

para realizar atividades de matemática com números manipuláveis: (1) 

colocar os números por ordem crescente 0-15; (2) colocar os números 

por ordem decrescente, (nesta atividade, o aluno inicialmente não 

entendeu o que era para fazer; (3) contagens de 2 em 2; 3 em 3. O 

aluno conseguiu realizar as tarefas propostas com bastante autonomia. 

Depois do intervalo, realizaram uma atividade do dia do Pai, esta 

consistia em pintar as letras da palavra pai, o Victor revela-se um aluno 

autónomo, toma iniciativa, durante a realização desta atividade por 

vezes olha para o vazio. As suas esteriotipias são “obrigada; gosto de 

ti”, uma das suas dificuldades prende-se com a verbalização, sendo que 

por vezes não é percetível o que ele diz. 

Enquanto que o João não é autónomo, necessita do apoio e feedbacks 

positivos por parte do professor, o aluno apresenta ecolália tardia, 

repete o incentivo do professor, tem consciência daquilo que faz, 

durante a atividade vai pintando as letras mas não olha para o que está 

a fazer “Olha mas não vê!”. Segundo o professor de educação especial, 

não há nenhuma atividade que prenda a sua motivação. Este aluno 

durante a atividade fala do que se passou (acontecimentos passados) e 

necessita do reforço do professor (mão do professor sobre o lápis) para 

fazer a atividade. Quando o professor foi preparar a atividade seguinte, 

o João em vez de continuar a sua atividade, olha para o que o professor 

está a fazer e fica ansioso para ir fazer a outra atividade. 

Posteriormente, foram propostas atividades no computador, a primeira 

consistia em copiar o texto que o professor tinha escrito. O Victor 

copiou na integra o texto escrito pelo professor, por sua vez, o João 

como primeiro lia e só depois é que escrevia, esquecia-se de escrever 

algumas palavras. De seguida, foi proposto aos dois alunos o jogo de 

matemática (aparecia no ecrã a canto um número e tinham que 

decompor esse número em somas), o Victor realizava este jogo com 

muita facilidade e com sucesso. O João não conseguia fazer o jogo 

sozinho, a estratégia que ele utilizava era tentativa erro ou então pede 

ajuda e fica à espera que lhe digam as várias combinações. 

Como referi anteriormente o João faz ecolália e não é capaz de pedir o 

que quer, mesmo que o professor escreva a frase que tem que dizer no 

computador não é capaz de fazê-lo, enquanto que vai falando o que 
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devia fazer “Pede João, se não pedires não comes…. Não faças isso!”. 

O João é um aluno que tem autismo típico… é capaz de falar do que 

fez mas tem poucas competências adquiridas ao nível da matemática e 

da língua portuguesa.  

 Observação do  Pedro e do Tomàs 

Relativamente aos alunos Pedro e Tomás, frequentam o 4º ano de 

escolaridade e acompanham o currículo normal, no dia da observação 

realizaram a ficha de avaliação de estudo do meio, observou-se que os 

alunos resolveram a ficha normalmente, embora o Pedro como viu que 

tinha coisas incompletas queria desistir mas a professora não deixou 

dizendo que depois do intervalo ia finalizar a ficha de avaliação. De 

seguida, fizeram uma atividade de leitura de um texto do livro de 

língua portuguesa, em que iam lendo à vez o texto, observou-se que 

nesta atividade o Pedro parecia estar no mundo dele, alheio ao que se 

passava, parecia não estar atento à atividade de leitura, mas porém 

continuava a leitura. No recreio, socializam com os seus pares. 

Conclui-se que, neste dia de observação podemos observar os vários 

graus de autismo, o que permitiu perceber que cada aluno tem as suas 

necessidades e é um público alvo muito diversificado, pois temos 

alunos que acompanham o currículo normal e outros que tem muitas 

dificuldades  
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ANEXO 7. 

Desenho das atividades implementadas no protótipo  
no domínio científico da Matemática 

LpMat 1 
 
1. O João foi à mercearia da Senhora Joaquina fazer umas compras. Comprou: x kg de 

bananas, y kg de laranjas e z kg de maças. 

       Quanto gastou o João nas compras? 

 

{ }3,2,1,, ∈zyx  

N1: a, b , c ∈.[1 ; 2 ]  a – preço de 1kg das bananas 

N2: a, b , c ∈.[ 0.8 ; 2.0]    b – preço de 1kg das laranjas 

N3: a, b , c ∈.[ 0.85 ; 2.00]     c – preço de 1kg das maçãs. 

{ }2,750.1,5.1,250.1,1,, ∈zyx  

N4: a, b , c ∈.[ 0.85 ; 2.00] 

 

R: Nas compras, o João gastou xa+yb+zc. 
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 Orientações para a implementação da atividade LpMat 1 

Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

 
Recorrer à tabulação (TAB) para percorrer as “zonas/campos do ecrã” 
1º - Recorrendo à tecla TAB vai percorrendo o zonas da atividade o enunciado 
(audível) “O João foi à mercearia…”; a reposta “Nas compras, o João gastou…”; 
2º - As imagens relevantes para a resolução do problema têm que ser descritas, 
neste caso, quando o utilizador através do TAB foca as bananas ouvirá a descrição 
da imagem, ou seja, “Bananas, 1 euro por quilograma” 
- foco nas laranjas – “Laranjas, 2 euros por quilograma”; 
- foco nas maçãs – “Maçãs, 2 euros por quilograma” 
Isto é, sempre que apareçam imagens tem que ser descritas 
- foco no (fruto) – “(fruto), (valor – variável) por quilograma; 
3º - No campo em que é para colocar a resposta, quando foca com o TAB esse 
campo ouve a seguinte descrição “Introduz o valor!” 
4º - Com o TAB percorre até ao botão verificar resposta e faz ENTER para ver se 
a atividade foi feita com êxito, 
 

Acessibilidade 

auditiva 

Vídeo em Língua Gestual 

 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado em símbolos pictográficos (opcional) 

 

Resposta: 

 

Acessibilidade 

Motora 

 
Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridas” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado “O João foi à …” 
        - “Nas compras, o João gastou” 
        - Introduz o valor 
        - descrição das imagens: “Bananas, 1 euro por quilograma; Laranjas, 2 euros 
por quilograma; maçãs, 2 euros por quilograma; 
2º - Quando o utilizador quiser dar a resposta terá que esperar que o campo onde é 
para introduzir o valor da resposta fique selecionado para que possa ativar esse 
campo através de um clique no rato ou através do ENTER do teclado; 
3º - Quando o campo de resposta é ativado, o cursor deve aparecer a piscar à 
espera que o utilizador introduza a sua resposta; 
4º - Quando o utilizador termina de escrever a sua resposta, deve ser possível o 
utilizador fazer ENTER ou fazer um clique no rato para que a resposta fique no 
campo; 
5º - O varrimento vai percorrendo os campos até o utilizador selecionar o botão 
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verificar resposta clicando no rato ou fazer ENTER, para verificar se a resposta 
está certa ou errada. 

Acessibilidade 

(def. mental) 

 
Enunciado mais simples: 
O João comprou: x kg de bananas, y kg de laranjas e z 

kg de maçãs. 

Quanto dinheiro gastou o João nas compras? 

Pode ser necessário recorrer aos símbolos pictográficos.  
 

LpMat 2 
 
 

2. Na casa da Inês há um cesto com 5 qualidades de fruta e 5 bebidas distintas. De quantas 

maneiras diferentes pode a Inês fazer o seu lanche, sabendo que para além de uma 

sanduíche, ela escolhe x peça (s) de fruta e y bebida (s)? 

 

x – qualidades de frutas diferentes  

y – tipos diferentes de bebidas 

 

Nível 1: x=1, y=1 

Nível 2: x=2, y=1 

Nível 3: x=2, y=2 

Nível 4: x=3, y=2 

 

R: O número de lanches diferentes que a Inês pode fazer é ____________. 
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Orientações para a implementação da atividade LpMat 2  

Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

 
Recorrer à tabulação (TAB) para percorrer as “zonas/campos do ecrã” 
1º - Recorrendo à tecla TAB vai percorrendo o zonas da atividade o enunciado 
(audível) “Na casa da Inês …”; a resposta: “A Inês pode fazer … (introduz o 
valor – campo de resposta) lanches diferentes”; botão verifica a resposta; 
2º - Quando o utilizador através do TAB foca as 5 bebidas deve ouvir a sua 
descrição, neste caso: “água”; “leite achocolatado”; “chá”; “refrigerante”; “Leite”; 
3º - Depois passará pela “sanduíche”, onde ouvirá a sua descrição, seguido do 
cesto de frutas que também tem que ser descrito para o utilizador com défice 
visual – “Cesto de frutas com banana, pera, maçãs, laranjas e uvas”; 
4º -Depois o utilizador vai percorrendo com o TAB os campos até ao campo 
“introduz o valor”, automaticamente, o cursor fica a piscar à espera que o 
utilizador dê a resposta. 
5º - Após o utilizador digitar a resposta, terá que fazer ENTER e continuar com a 
tabulação até ao botão verificar resposta; 
 

Acessibilidade 

auditiva 

 

Vídeo em Língua Gestual  

Acessibilidade 

P.E.A. 

 

Enunciado em símbolos pictográficos (opcional) 

 

Acessibilidade 

Motora 

 
Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridos” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado “Na casa da Inês …” 
        - “A Inês pode fazer …  
        - (introduz o valor – campo de resposta)  
        - lanches diferentes” 
        - verifica a resposta 
        - descrição das imagens: “água”; “leite achocolatado”; “chá”; “refrigerante”; 
“Leite”; 
        - Depois passará pela “sanduíche”, onde ouvirá a sua descrição, seguido do 
cesto de frutas – “Cesto de frutas com banana, pera, maçãs, laranjas e uvas”; 
 
2º - Quando o utilizador quiser dar a resposta terá que esperar que o campo onde é 
para introduzir o valor da resposta fique selecionado para que possa ativar esse 
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campo através de um clique no rato ou através do ENTER do teclado; 
3º - Quando o campo de resposta é ativado, o cursor deve aparecer a piscar à 
espera que o utilizador introduza a sua resposta; 
4º - Quando o utilizador termina de escrever a sua resposta, deve ser possível o 
utilizador fazer ENTER ou um clique no rato para que a resposta fique no campo; 
5º - O varrimento vai percorrendo os campos até o utilizador selecionar o botão 
verificar resposta clicando no rato ou fazer ENTER, para verificar se a resposta 
está certa ou errada. 
 

Acessibilidade 

(def. mental) 

 
Pode ser necessário recorrer aos símbolos pictográficos.  
 
 

 
 

LpMat 5 
 
5. A Maria tem na sua carteira x €. Clica sobre os produtos que a Maria pode comprar com esse dinheiro. 

N1: { }5,4,3,2∈x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2: { }5,4,3,2∈x , o preço dos produtos tem duas casas decimais sendo que a segunda é sempre zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 € 4 € 4 € 3 € 

2 € 
2 € 1 € 

1 € 

4.90 € 
4.10 € 4 .50€ 

3.60 € 

2.40 € 2.80 € 0.90 € 
1.20 € 
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N3: { }5,90.4;70.4;30.4;20.4;4;90.3;60.3;50.3;30.3;3;80,2;40,2,10,2;2;70,1;50,1;20,1;1∈x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4: ℜ∈≤≤ xx ,52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.90 € 
4.10 € 4 .50€ 

3.60 € 

2.40 € 2.80 € 0.90 € 
1.20 € 

4.16 € 
4.95 € 3.26€ 

3.72 € 

2.92 € 2.11 € 1.18 € 
0.97 € 
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Orientações para a implementação do LpMat 5 

Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

Recorrer à tabulação (TAB) para percorrer as “zonas/campos do ecrã” ou às 
setas do teclado 
1º - Recorrendo à tecla TAB vai percorrendo o zonas da atividade: 
        - o enunciado (audível) “A Maria tem na sua carteira…”;  
        - os produtos: (neste exemplo temos as seguintes descrições audíveis) 
            � “Ananás 5 euros” 
            � “Morangos 2 euros” 
            � “Melancia 2 euros” 
            � “Manga 2 euros” 
        - botão verifica a resposta; 
 
2º - Quando o utilizador tem focado um produto e quiser selecioná-lo bastará 
clicar no ENTER para que este fique selecionado. (ATENÇÂO: que o utilizador 
pode selecionar mais que um produto, para isso terá que fazer o mesmo processo 
“andar com o TAB” até chegar ao produto pretendido e fazer novamente 
ENTER; 
 
3º - Depois do utilizador selecionar os produtos pretendidos vai percorrendo 
com o TAB os campos até chegar ao campo verificar resposta; 

Acessibilidade 

auditiva 

Vídeo em Língua Gestual. 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado em símbolos pictográficos (opcional). 

 

 

 

 

 

 

Acessibilidade 

Motora 

Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridos” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado (audível) “A Maria tem na sua carteira…”;  
        - os 4 produtos  
        - botão verifica a resposta  
2º - Quando o utilizador quiser dar a resposta terá que esperar que o campo (o 
produto 
) fique selecionado para que possa ativar esse campo através de um clique no 
rato; (ATENÇÂO: que o utilizador pode selecionar mais que um produto, para 
isso terá que fazer o mesmo processo deixar varrer todos os campos novamente 
até chegar ao produto pretendido e selecioná-lo), bem como, recorrendo ao 
mesmo processo deixar desseleccionar um produto. 
3º - O varrimento continua a percorrer os campos até o utilizador selecionar o 
botão verificar resposta clicando no rato, para verificar se a resposta está certa 
ou errada. 
 

Acessibilidade 

(def. mental) 

______ 
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LpMat 9 
 
 

9. Liga o preço dos produtos que a Margarida comprou no supermercado à quantia certa. 
 
 

N1: produtos que custam { }5,4,3,2,1∈x  lançar 1 e/ou 2 euros até perfazer os preços dos 

produtos. 

 

N2: { }101 ≤≥∈ xx  com duas casas decimais, sendo que a segunda é sempre zero; lançar 

moedas de 1 e/ou 2 euros, 50 cent, 20 cent, 10 cent. e notas de 5 e/ou 10 euros até perfazer 

os preços dos produtos 

 
N3: { }200 ≤≥∈ xx com duas casas decimais, lançar moedas de 1euro, 2euros, 50cent, 

20cent, 10cent, 5cent, 2cent, 1cent. e notas de 5 e/ou 10 euros até perfazer os preços dos 

produtos. 

 

N4: { }8020 ≤≥∈ xx  com duas casas decimais, lançar 5 a 10 moedas de 1euro, 2euros, 

50cent, 20cent, 10cent, 5cent, 2cent, 1cent. e 1 a 3 notas de 5, 10 ou 20 ou 50 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

 
LpMat – Protótipo de um software educativo para crianças com NEE | 136  

 
 

Orientações para a implementação do LpMat 9 

Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

Recorrer à tabulação (TAB) para percorrer as “zonas/campos do ecrã” 
1º - ouve o enunciado “Liga o preço…” 
2º - com o TAB vai para a coluna da esquerda (coluna dos produtos) em que para 
cada produto deve aparecer a sua descrição, por exemplo: 
- “frasco de azeitonas – 5 euros” 
- “pacote de bolachas – 1 euro” 
3 º - depois de ouvir a coluna dos produtos, com o TAB passa para a coluna da 
direita (coluna do dinheiro), em que mais uma vez deve aparecer a descrição 
audível do dinheiro, por exemplo: 
- “nota de 5 euros”, “2 moedas de 2 euros”; “moeda de 1 euro”; 
Resolução da atividade: 
4º - o utilizador quando está sobre um produto a ouvir a sua descrição, clica no 
ENTER, de forma a que este fique selecionado (muda de cor naquela zona do 
produto). 
5º - Automaticamente, se possível, com o TAB deve passar para a coluna da 
direita, onde vai ouvindo a descrição do dinheiro e quando achar que é a quantia 
correspondente ao produto selecionado clica no ENTER para que fique 
selecionada (tb muda de cor na zona do dinheiro selecionado) e automaticamente 
deve aparecer o traço a ligar o produto e a quantia selecionadas; 
6º - Volta a repetir o mesmo processo até que a atividade esteja completa. 
7 º - Com o TAB percorre até ao botão verificar e faz ENTER para ver se a 
atividade foi feita com êxito, 
 

Acessibilidade 

auditiva 

Vídeo em Língua Gestual 

 

Acessibilidade 

P.E.A. 

 Enunciado em símbolos pictográficos (opcional) 

 

Acessibilidade 

Motora 

Colocar varrimento (opcional) 
O varrimento pode ser ativado pela barra dos espaços ou pelo botão do rato ou 
switch, que vai percorrendo a informação no ecrã passo a passo, linha a linha, 
coluna a coluna ou por grupos;  
1º - Quando é acionado o varrimento automaticamente é disparado o som do 
enunciado; 
2º - Depois a coluna da esquerda (produtos) e a coluna da direita (dinheiro) vão 
sendo sucessivamente “varridas” por um retângulo e o utilizador tem que esperar 
que a solução pretendida esteja selecionada para a poder ativar pressionando o 
botão de seleção do rato; 
Resolução da atividade: 
3º - O utilizador quando selecionar um objeto da coluna da esquerda, este fica 
selecionado e o “retângulo” do varrimento pode mudar de cor, e continuará o 
varrimento dos objetos para que o utilizador possa selecionar a quantia certa da 
coluna da direita (mudando de cor quando selecionada); 
Nota: para continuar o varrimento depois de selecionar o 1º objeto pode-se 
predefinir clicar na barra do espaço do teclado ou fazer um clique no botão do rato 
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para este continuar e assim sucessivamente. 
4º - Quando estiverem selecionados um o produto da coluna da esquerda e o 
objeto (dinheiro) da coluna da direita, deve aparecer automaticamente um traço a 
ligar o produto à quantia selecionada; 
5º - Repetir o mesmo processo até a atividade estar concluída; 
6º - O varrimento vai percorrendo os “objetos” até ao botão verificar resposta para 
o poder ativá-lo pressionando o botão de seleção do rato e visualizar se a resposta 
está correta; 

Acessibilidade 

(def. mental) 

Enunciado reduzido… 
 
9’. Liga o preço dos produtos à quantia certa. 
 

 
 

LpMat 14 
 
 

14. a) O João quer agrupar os seus cromos com a forma de um (triângulo / retângulo / circulo / quadrado), 

do menor para o maior. Ajuda-o nessa tarefa.  

      b) O João quer agrupar os seus cromos com a forma de um (triângulo / retângulo / circulo / quadrado) do 

maior para o menor. Ajuda-o nessa tarefa.  

 
 
 

 

 

 

N1=N2: Aparecem 10 cromos na imagem  

N3=N4:Aparecem 15 cromos na imagem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 
 

> 
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Orientações para a implementação do LpMat 14 

Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

Problema vedado ao perfil de acessibilidade visual total 
?? ou  (sugestão!!!) 
 
Recorrer à tabulação (TAB) para percorrer as “zonas/campos do ecrã” ou às setas 
do teclado 
1º - Recorrendo à tecla TAB vai percorrendo o zonas da atividade: 
        - o enunciado (audível) “O João quer agrupar …”;  
        - os cromos: (neste exemplo temos as seguintes descrições audíveis) 
            � “cromo hexagonal” 
            � “cromo retângulo médio” 
            � “cromo retângulo grande” 
            � “cromo undecágono” 
            � “cromo quadrado grande” 
         � “cromo quadrado médio” 
         � “cromo quadrado pequeno” 
         � “cromo circulo grande” 
         � “cromo circulo médio” 
E ficam a faltar: 
         � “cromo losango” 
         � “cromo triângulo grande” 
         � “cromo triângulo médio” 
         � “cromo triângulo pequeno” 
         � “cromo retângulo pequeno” 
         � “cromo circulo pequeno” 
           
        - espaço (local onde se coloca o cromo); sinal de maior; espaço; sinal de 
maior; espaço; 
        - botão verifica a resposta; 
 
2º - Quando o utilizador tem focado um cromo e quiser selecioná-lo para colocá-
lo por ordem, bastará clicar no ENTER para que o cromo vá automaticamente, 
para o primeiro sítio vago da ordenação, o utilizador vai percorrendo os campos 
com o TAB até fazer ENTER noutro cromo e este tem que ir para o próximo lugar 
vago (2º) e assim sucessivamente até estarem três cromos por ordem; 
3º - Depois do utilizador colocar os cromos pretendidos por ordem vai 
percorrendo com o TAB os campos até chegar ao campo verificar resposta; 
Nota: Não sei se será viável, mas no final da atividade estar completa podia-se 
ouvir a seguinte descrição “Cromo quadrado grande maior que o cromo quadrado 
médio, cromo quadrado médio maior que o cromo quadrado pequeno” … 
Baixa visão: 
 O problema aparece com alto contraste…. 

Acessibilidade 

auditiva 

Vídeo em Língua Gestual Portuguesa. 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado em símbolos pictográficos (opcional). 

a1)  
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a2)  

 

Acessibilidade 

Motora 

Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridos” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado (audível) “O João quer agrupar a sua coleção…”;  
        - os cromos (que estão espalhados no problema)   
        - (os cromos que já tiverem colocados por ordem) 
        - botão verifica a resposta  
2º - Quando o utilizador quiser dar a resposta terá que esperar que o campo 
(cromo) fique selecionado para que possa ativar esse campo através de um clique 
no rato ou através do ENTER do teclado;  
3º - O cromo selecionado tem que ir, automaticamente, para o primeiro sítio vago 
da ordenação, o varrimento vai continuando até que o utilizador faça um clique 
noutro cromo e este tem que ir para o próximo lugar vago (2º) e assim 
sucessivamente até estarem três cromos por ordem; 
Nota: Caso utilizador quiser alterar a sua resposta (ou por algum motivo se 
enganou a clicar no cromo) o varrimento ao passar pelos cromos que já estão por 
ordem, o utilizador deve poder clicar num desses cromos ou fazer ENTER, e o 
cromo selecionado retomará a posição inicial. 
4º - O varrimento continua a percorrer os campos até o utilizador selecionar o 
botão verificar resposta clicando no rato ou fazer ENTER, para verificar se a 
resposta está certa ou errada. 
 

Acessibilidade 

(def. mental) 

Enunciado mais reduzido. E o enunciado com símbolos pictográficos tem que ser 
opcional. 
14´. 
a) Agrupa os cromos da forma de um (triângulo / retângulo / circulo / quadrado), 

do menor para o maior. 

b) Agrupa os cromos da forma de um (triângulo / retângulo / circulo / quadrado), 

do maior para o menor.. 

 
 
 

LpMat 15 
 

15. O Diogo desenhou figuras geométricas. Ajuda-o a pintar sabendo que ele quer pintar de amarelo os 

triângulos, de vermelho os retângulos, de azul os círculos.  
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Níveis: aumentar o número de figuras dadas 

nt – número de triângulos 

nr – número de retângulos 

nc – número de circulos 

N1: 3,,1 ≤≤ ncnrnt  

N2: 107 ≤++≤ ncnrnt  

N3: 155 ≤++≤ ncnrnt  

N4: 207 ≤++≤ ncnrnt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientações para a implementação do LpMat 15 
Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

Atividade vedada a este perfil. 

Acessibilidade 

auditiva 

Disponibilização de vídeo em Língua Gestual. 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado com símbolos pictográficos (opcional) 

 

Acessibilidade 

Motora 

Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridos” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado (audível) “O Diogo desenhou…”;  
        - as cores (vermelho, amarelo e azul); 
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        - cada uma das figuras geométricas desenhadas no papel; 
        - botão verifica a resposta  
2º - Quando o utilizador quiser selecionar uma cor terá que esperar que o campo 
(cor) fique selecionado para que possa ativar esse campo através de um clique no 
rato ou através do ENTER do teclado;  
3º - Depois da cor ficar selecionada, o varrimento deve continuar, de forma que o 
“retângulo” ao passar pelas figuras, o utilizador possa pintar as figuras com a cor 
anteriormente selecionada, através de um clique no rato ou do ENTER. 
4º - Para que o utilizador mude de cor, tem que esperar que o retângulo “varra” os 
campos todos até chegar à cor pretendida e repete-se o mesmo processo descrito 
anteriormente para pintar as formas geométricas; 
5º - Finda a atividade o varrimento continua a percorrer os campos até o utilizador 
selecionar o botão verificar resposta clicando no rato ou fazer ENTER, para 
verificar se a resposta está certa ou errada. 
 

Acessibilidade 

(def. mental) 

Enunciado reduzido: 
 
15’. Pinta de amarelo os triângulos, de vermelho os retângulos e de azul os 
círculos. 
 
Enunciado com símbolos pictográficos (opcional). 

 
 
 

LpMat 16 
 

16. a) Na Florista, existem vários vasos com flores. Clica sobre o vaso que tem mais flores. 

b) Na Florista, existem vários vasos com flores. Clica sobre o vaso que tem menos flores. 

c) Na Florista, existem vários vasos com flores. Clica sobre os vasos que têm a mesma quantidade de 

flores. 

 

Nível 1 -> 1-5 flores 2 vasos 

Nível 2 -> 5-10 flores 2 vasos 

Nível 3 -> 1-5 flores 3 vasos 

Nível 4 -> 5-10 flores 3 vasos 
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Orientações para a implementação do LpMat 16 

Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

Recorrer à tabulação (TAB) para percorrer as “zonas/campos do ecrã” ou às 
setas do teclado 
1º - Recorrendo à tecla TAB vai percorrendo o zonas da atividade: 
        - o enunciado (audível) “Na florista, existem vários vasos…” 
        - os vasos (sendo suposto os utilizadores invisuais ouvirem a descrição de 
cada vaso” 
         Neste exemplo: 
         � “Vaso com 8 flores” 
         � “Vaso com 5 flores” 
         � “Vaso com 10 flores” 
 
Nota: Esta descrição audível tem que aparecer também nos outros vasos que 
podem aparecer, ou seja, terá que se gravar as seguintes descrições: 
         � “Vaso com 1 flor” 
         � “Vaso com 2 flores” 
         � “Vaso com 3 flores” 
         � “Vaso com 4 flores” 
         � “Vaso com 5 flores” 
         � “Vaso com 6 flores” 
         � “Vaso com 7 flores” 
         � “Vaso com 8 flores” 
         � “Vaso com 9 flores” 
         � “Vaso com 10 flores”´ 
 
      - botão verificar resposta 
 
Nota: Deve-se descrever todas as imagens presentes na atividade, ou seja, 
quando o utilizador foca recorrendo à tecla TAB (as imagens): 
         � a florista deve ouvir a descrição “Florista” 
 
2º - Após o utilizador ouvir todas as descrições da tarefa, recorrendo ao TAB 
percorre os campos até chegar ao vaso pretendido e tem que fazer ENTER para 
que o vaso fique selecionado; 
3º - De seguida o utilizador terá que recorrer novamente ao TAB até ao campo 
“verificar resposta”; 
 

Acessibilidade 

auditiva 

Vídeo em Língua Gestual; 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado em símbolos pictográficos (opcional); 

a) 

 

b) 
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Acessibilidade 

Motora 

Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridos” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado “Na florista, existem vários vasos..” 
           (botão ouvir enunciado novamente) 
        - os vasos (“varrer com o retângulo” um de cada vez); 
        - o botão verificar respostas: 
 
2º - Quando o utilizador quiser dar a resposta terá que esperar que um vaso fique 
selecionado (com o retângulo à volta) para que possa ativar esse campo através 
de um clique no rato ou através do ENTER do teclado; 
 
5º - Depois do utilizador selecionar o vaso pretendido, o varrimento continua a 
percorrer os campos até o utilizador selecionar o botão verificar resposta 
clicando no rato ou fazer ENTER, para verificar se a resposta está certa ou 
errada. 

Acessibilidade 

(def. mental) 

 
Enunciado reduzido / mais simples. 
a’. Clica sobre o vaso que tem mais flores. 
b’. Clica sobre o vaso que tem menos flores. 

 
 

LpMat 25 
 
 
25. Quantos (frutos/legumes) há na cesta da Margarida? Conta-os e clica na resposta certa. 

� Pêras, maçãs, laranjas, tomates, ananás, morangos, figos, tangerinas, cebolas, 

cenouras, batatas, alface, castanhas; cocos, abóbora, melões, melancias 

 

N1: { }51 ≤≥∈ xx  

 N2: { }105 ≤≥∈ xx  

N3: { }1510 ≤≥∈ xx  

N4: { }2015 ≤≥∈ xx  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Os valores para os 
utilizadores clicarem têm que 
ser os três distintos. 
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Orientações para a implementação do LpMat 25 
Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

??? 

Acessibilidade 

auditiva 

Vídeo em Língua Gestual; 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado em símbolos pictográficos (opcional); 

 

Acessibilidade 

Motora 

Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridos” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado (audível) “Quantos frutos…”; 
           (botão para repetir o enunciado se o utilizador quiser ouvi-lo novamente, 
em vez de estar sempre a “varrer” o enunciado) 
        - cestos com os frutos 
        - cada “botão” com um número; 
 
2º - Quando o utilizador quiser dar a resposta terá que esperar que o botão com o 
número pretendido fique selecionado para que possa ativar esse campo através de 
um clique no rato ou através do ENTER do teclado, e automaticamente o número 
vai para o local pretendido;  
(Nota: Quando for no nível 3 com 2 cestos o primeiro número selecionado vai 
para o cesto que está mais à esquerda e o segundo número vai para o outro) 
 
3º - O varrimento vai percorrendo os campos até o utilizador selecionar o botão 
verificar resposta clicando no rato ou fazer ENTER, para verificar se a resposta 
está certa ou errada. 
 

Acessibilidade 

(def. mental) 

O enunciado mantém-se.  
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ANEXO 8. 
Desenho das atividades implementadas no protótipo  

no domínio científico da Língua Portuguesa 
 
 

Lp 1 
 
Nível 1: 

1. Arrasta a palavra correspondente à imagem que observas no puzzle da Beatriz. 

 

Nível 2: 

1. A Beatriz tem um puzzle para formar palavras. Junta as sílabas para formares a palavra correspondente à 

imagem. 

 
Nível 3: 
1. Forma a palavra com as sílabas que estão nos azulejos, de acordo com a imagem. 
 
Nível 2: 
 
Classe 1:  (padrão silábico CV) 

a) mesa: sa-me 
b) dedo: do-de 
c) sopa: so-pa 
d) bota: ta-bo 
e) saco: cossa 
f) fita: ta-fi 
g) gato: ga-to 
h) faca: ca-fa 
i) bola: 
j) pato 
k) casa 
l) bebe 
m) sumo 
n) boca 
o) galo 
p) data 
q) mola 
r) lata 
s) nota 
t) vaso 
u) cama 
v) foca 
w) bolo 
x) rato 
y) dado 
z) mapa 
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Classe 2: exercício (padrão silábico VC): 
a) arca: ar-ca 
b) alto: al- to 
c) erva: va-er 
d) urso: ur-so 
e) arco 
f) orca 
g) arpa  
h) ostra 
i) astro 
 
Classe 3: exercício (padrão silábico CCV): 
a) prato: to-pra 
b) fruta: fru-ta 
c) preto: to-pre 
d) flauta: 
e) pedra: 
f) braço 
g) livro 
h) zebra 
i) blusa 
j) obra 
k) planta 
l) prego 
m) brinco 
n) frango 
o) cravo 
p) crianças 
q) cruzeiro 
 
Classe 4: exercício (padrão silábico CVC): 
a) porta: por-ta 
b) garfo: fo-gar 
c) partir: par-tir 
d) círculo 
e) calças 
f) calções 
g) perna 
h) cartas 
i) cesto 
j) circo 
k) cisne 
l) barco 
m) certo 
 
classe 5: exercício (padrão silábico CVG) 
a) noite: te- noi 
b) melão: lão-me 
c) peixe 
d) touro 
e) leão 
f) caixa 
g) balão 
h) leitão 
i) leite 
j) leoa 
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Classe 6: exercício (padrão silábico V) 
a) uva: u-va 
b) lua: a-lu 
c) anel 
d) íman 
e) ouro 
 
 
Nível 3: 
Classe 1:  (padrão silábico CV) 
a) no-me-ni  
b) la-ja-ne  
c) camisola 
d) boneca 
e) sílaba 
f) sapato 
g) Bolacha 
h) rebuçado 
i) ferida 
j) Judite. (imagem – mulher com um J no campo superior direito) 
k) banana 
l) casaco 
m) camisa 
n) cabelo 
o) camelo 
p) cavalo 
q) baliza 
r) caneta 
s) colete 
 
Classe 2: exercício (padrão silábico Vcc): 
a) vo-ár-re 
b) escola  
c) espada 
d) Arminda 
e) Escada 
f) Armário 
g) Artista 
h) Estrela 
i) Escova 
j) Esponja 
k) Estádio 
l) Estrada 
m) objeto 
n) ervilha 
o) agricultor 
p) almofada 
q) esquilo 
 
Classe 3: exercício (padrão silábico CCV): 
a) bicicleta 
b) cilindro 
c) retrato 
d) planeta 
e) advogado 
f) brinquedo 
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Classe 4: exercício (padrão silábico CVCc): 
a) garganta 
b) piscina 
c) tartaruga 
d) lagarta 
e) pulseira 
f) barbeiro 
g) carteiro 
h) iogurte 
i) caderno 
j) cêntimo 
k) computador 
l) borboleta 
m) caderneta 
 
 
classe 5: exercício (padrão silábico CVG) 
a) dei-ra-ca  
b) navio 
c) comboio 
d) cenoura 
e) gaivota 
f) sapateiro 
g) bandeira 
h) fogueira 
i) oliveira 
j) cruzeiro 
k) areia 
l) baleia 
m) dinheiro 
 
Classe 6: exercício (padrão silábico V) 
a) mi-go-a  
b) água 
c) aluno 
d) apito  
e) Anita 
f) avião 
g) Óculos 
h) agenda 
i) agulha 
j) apagador 
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Orientações para a implementação da atividade Lp1 

Acessibilidade 

invisual/baixa 

visão 

 
Recorrer à tabulação (TAB) ou às setas do teclado para percorrer as 
“zonas/campos do ecrã”  
1º - Recorrendo à tecla TAB, o utilizador vai percorrendo as zonas da atividade: 
        - o enunciado (audível) “A Beatriz tem um puzzle…”;  
        - cada uma das peças do (puzzle) que contém as sílabas 
            (neste exemplo: ao focar a 1ª peça, o utilizador ouve o som “so”, passa 
com a TAB à 2ª peça e ouve o som da sílaba “pa”; 
 
Nota: Deve-se descrever todas as imagens presentes na atividade, ou seja, quando 
o utilizador foca recorrendo à tecla TAB (as imagens): 
            � neste caso o prato da sopa deve ouvir o adio “SOPA” 
 
2º - Quando o utilizador tem focado a peça do puzzle e quiser selecioná-la para 
formar a palavra, bastará clicar no ENTER para que a peça vá, automaticamente, 
para o primeiro lugar vago, depois o utilizador vai percorrendo os campos com o 
TAB até fazer ENTER na outra peça e esta tem que ir, automaticamente, para o 
outro espaço vazio. 
3º - Depois do utilizador colocar as sílabas para formar a palavra, se estas 
estiverem colocadas na ordem certa, o utilizador ouve a respetiva palavra. 
4º - O utilizador após concluir esta tarefa, terá que percorrer com o TAB até 
chegar ao botão verificar resposta e fazer ENTER para ativá-lo e aparece/ouve a 
mensagem de feedback. 
 
BAIXA VISÃO – a atividade aparece em alto contraste e acessibilidade através 
do teclado como no perfil de acessibilidade invisual total. 
 

Acessibilidade 

auditiva 

Vídeo em Língua Gestual 

Acessibilidade 

P.E.A. 

Enunciado com símbolos pictográficos (opcional). 

 

Acessibilidade 

Motora 

Sugestão para varrimento: 
1º - Os vários campos da atividade vão sendo sucessivamente “varridos” por um 
(retângulo), ou seja, percorre as seguintes “zonas automaticamente”: 
        - o enunciado (audível) “A Beatriz tem um puzzle ..…”; 
           (botão para repetir o enunciado se o utilizador quiser ouvi-lo novamente, 
em vez de estar sempre a “varrer” o enunciado) 
        - cada peça para formar a palavra 
        - botão verificar resposta 
2º - Quando o utilizador quiser dar a resposta terá que esperar que o campo (peça 
que contém a sílaba) fique selecionado para que possa ativar esse campo através 
de um clique no rato ou através do ENTER do teclado;  
3º - A peça do puzzle com a sílaba selecionada tem que ir, automaticamente, para 
o primeiro lugar vago, o varrimento vai continuando até que o utilizador faça um 
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clique na outra peça que falta e esta tem que ir para o outro lugar vago; 
Nota: Caso utilizador quiser alterar a sua resposta (ou por algum motivo se 
enganou a clicar no peça) o varrimento ao passar pela sílaba que já está no lugar, o 
utilizador deve poder clicar numa dessa peças ou fazer ENTER, e o cromo 
selecionado retomará a posição inicial. 
4º - Depois do utilizador colocar as sílabas para formar a palavra, se estas 
estiverem colocadas na ordem certa, o utilizador ouve a respetiva palavra. 
5º - O varrimento continua a percorrer os campos até o utilizador selecionar o 
botão verificar resposta clicando no rato ou fazer ENTER, para verificar se a 
resposta está certa ou errada. 
 

Acessibilidade 

(def. mental) 

Enunciado mais simples/reduzido. 
1’. Arrasta as sílabas de forma a obteres a palavra correspondente à imagem. 
Pode-se optar por um enunciado com símbolos pictográficos. (se for possível 
colocar um botão ao lado do enunciado, e ao clicar nesse botão apareciam os 
símbolos e quando este era desativado só aparecia o enunciado.) 

 
 


