e duc a ç ão e te cnolog i a

PLANO DE ENSINO
Atualização em Tecnologias Assistivas: promovendo a
aprendizagem e a inclusão da Pessoa com Deficiência
DISCIPLINA III
Construção de Textos Adaptados com Símbolos,
Atividades para a Comunicação e Recursos Interativos
para a Aprendizagem

FEAPAES - MG

Federação das Apaes do Estado

feapaesmg-ead.org.br

Plano de Ensino
Nome da Disciplina: Construção de Textos Adaptados com Símbolos, Atividades para a
Comunicação e Recursos Interativos para a Aprendizagem
Professora: Patrícia Vieira de Andrade Correia
Data da oferta: 1º semestre de 2016

1. Justificativa:
A inclusão de alunos com necessidades especiais e/ou com deficiência é uma realidade nas escolas
públicas. Fala-se muito de Salas de Recursos Multifuncionais, de Atendimento Educacional Especializado e
do papel das APAEs neste movimento da inclusão.
O investimento em recursos e em programas de formação para os professores, que trabalham com a
realidade destes alunos e que lutam pela inclusão todos os dias, é fundamental.
Esta disciplina pretende apresentar, explorar e analisar diferentes técnicas e ferramentas de comunicação
aumentativa e alternativa, para situações de inclusão e de dificuldades de aprendizagem, comunicação
e/ou linguagem. Com elas, pretende-se possibilitar a integração de alunos com Necessidades Educativas
Especiais, em atividades curriculares e extra-curriculares.
Além disso, serão apresentados recursos tecnológicos para computador e tablet, que facilitam esse
trabalho dos profissionais, mostrando também exemplos de utilização e casos de sucesso, em diversas
instituições brasileiras.

2. Objetivo Geral:
Desenvolver capacidades críticas e competências técnicas, que promovam intervenções adequadas a uma
prática pedagógica personalizada e adaptada a cada realidade educativa.

3. Objetivos Específicos:
• Treinar competências e estratégias, para promover a comunicação e a aprendizagem dos alunos, com recurso a
ferramentas de software interativo;
• Refletir sobre as implicações didáticas e pedagógicas da utilização (ou da não utilização) das tecnologias, em
ambientes educacionais;
• Adequar e personalizar, para cada indivíduo, as atividades que potencializem suas capacidades de comunicação
e de aprendizagem;
• Possibilitar a comunicação e a aprendizagem, através de dispositivos tecnológicos, utilizando símbolos como
uma linguagem alternativa;
• Planejar e desenvolver atividades de comunicação e de aprendizagem, utilizando símbolos, fotos, sons e voz;
• Criar, editar e utilizar atividades e recursos para a comunicação, a autonomia, a integração, o estímulo ao
desenvolvimento de competências e como forma de apoio à alfabetização.

4. Duração:
A disciplina será ofertada em 5(cinco) semanas, equivalendo a uma carga horária de 40h.
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5. Metodologia:
A disciplina será ofertada inteiramente em Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA interativo, acessado
através da Internet, customizado para a UNIAPAE. O material didático será constituído por: Texto Básico
produzido pelo professor conteudista, textos complementares, atividades avaliativas, páginas web
criadas a partir do texto básico, vídeo-aulas, vídeos e tutoriais, links e outros recursos de suporte à
aprendizagem.
As interações individuais e coletivas, entre alunos e tutores e alunos entre si, se darão no próprio AVA
através dos instrumentos de Mensagens e Fóruns. Será proposto um Fórum Temático pontuado, para
discussão de temas propostos pelo professor.
Os conteúdos serão disponibilizados englobando os seguintes formatos:
• Documentação escrita
• Fotos e vídeos de usuários finais e profissionais com exemplos e testemunhos
• Tutoriais de utilização e construção de recursos nos softwares apresentados
• Exemplos e atividades prontas feitas com os softwares
• Manuais de utilização dos softwares
• Versões de demonstração do software (sempre que existam)
• Bibliografia disponível (livros e páginas Internet)

6. Unidades de Ensino e Ementário:
I - Sistemas de símbolos e sua utilização na comunicação e aprendizagem
• Sistemas de símbolos: origem, universalidade e âmbitos de utilização
• Diferenças de conceito e de utilização entre símbolos, fotos, imagens e desenhos
• Sistema de símbolos para a alfabetização e inclusão: Symbolinc
• Esquemas e convenções
• Exemplos e resultados obtidos na utilização de símbolos em diferentes contextos
• Contributos para desenvolvimento de novos símbolos
II - Escrever com símbolos e construir documentos adaptados
• Regras de ouro para escrita de textos com símbolos
• Escrita de documentos com símbolos, selecionando os mais adequados tendo em conta os conteúdos
e contextos a explorar
• Utilização de voz gravada, síntese de voz e sons
• Textos adaptados - técnicas para fazer adaptação de textos
• Histórias adaptadas - técnicas para construir livros de histórias adaptados
• Utilização de software educacional para criar textos adaptados (Symbol LAB, Symbol Publisher, Vox4all)
III - Construir recursos para a comunicação
• Pranchas de comunicação - o que são, como construir, como utilizar
• Livros de comunicação - o que são, como construir, como utilizar
• “Conversas” com comunicação alternativa
• Técnicas para criar atividades de comunicação eficazes
• Exemplos práticos, experiências e testemunhos
• Utilização de software educacional para construir recursos de comunicação (Vox4all, myHealthPass,
Symbol LAB, Symbol Publisher)
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IV - Construir recursos para a aprendizagem
• Estratégias e exercícios para treino de competências básicas (comunicação oral e escrita, linguagem
matemática)
• Técnicas para criar atividades de aprendizagem inovadoras
• Exemplos práticos, experiências e testemunhos
• Utilização de software educacional para construir recursos para a aprendizagem (Vox4all, Aventuras 2,
Symbol LAB, Symbol Publisher)

7. Sistema de avaliação, distribuição de pontos e certificação:
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter, no mínimo, 70% dos pontos distribuídos nas
atividades avaliativas propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, sendo 90 pontos atribuídos à
Atividade Objetiva e 10 pontos à qualidade da participação de cada aluno no Fórum de Discussão Temático.
Na Atividade Objetiva o aluno tem direito a 3 (três) tentativas de acerto, prevalecendo a nota mais alta.
A Atividade de Recuperação terá o valor de 90 pontos, substituindo o valor da Atividade Objetiva regular,
tendo o aluno direito a apenas 1 (uma) tentativa de acerto.
Haverá uma Recuperação Global, por disciplina, no final do curso, em data fixada no Cronograma, no
valor de 100 pontos, com direito a apenas 1 (uma) tentativa por aluno. Essa Atividade substituirá as notas
obtidas no decorrer da disciplina e à ela terão acesso todos os alunos não aprovados na mesma.
Para obter a certificação, o aluno deverá obter no mínimo 70% dos pontos distribuídos em cada uma das
disciplinas, inclusive no Trabalho Final.
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