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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a
entenderem os conceitos básicos de Desenho Universal para a Aprendizagem, com ênfase nas crianças com
deficiência, e como este se adapta à missão do UNICEF.

Nesta brochura será explicado:
• Desenho Universal para a Aprendizagem e suas implicações para as crianças com deficiência.
• Formas de apresentar o material de modo a ser acessível para as crianças com deficiência.
• Formas de facilitar as respostas das crianças, que sejam flexíveis e apoiem as crianças com deficiência.
• Formas de proporcionar oportunidades para todas as crianças participarem na aprendizagem.
• Formas de realizar avaliações acessíveis para as crianças com deficiência.

Para orientação mais detalhada sobre a programação da educação inclusiva, por favor, reveja as seguintes
brochuras incluídas na presente série:
1.

Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF

2.

Definição e Classificação da Deficiência

3.

Legislação e Políticas da Educação Inclusiva

4.

Recolha de dados para a Deficiência na Criança

5.

Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola

6.

SGIE e a Criança com Deficiência

7.

Parcerias, Advocacia e Comunicação para a Mudança Social

8.

Financiar a Educação Inclusiva

9.

Programas do Ensino Pré-escolar Inclusivos

10. Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem I - Ambiente Físico, Informação e Comunicação
11. Acesso à escola e ao Ambiente de Aprendizagem II – Desenho Universal para a Aprendizagem (presente

brochura)
12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos e Centrados na Criança
13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva
14. Planificação, Monitorização e Avaliação

Ao longo do presente documento existem caixas que resumem os pontos chave de cada secção, apresentam
estudos de caso e recomendam leituras adicionais. As palavras chave são destacadas a negrito em todo o texto e
estão incluídas no glossário que consta no fim do documento.
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Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase " Webinar
11 – Brochura Técnica Auxiliar" no topo de cada página e será direccionado para o Índice.

Para aceder ao webinar auxiliar,
basta digitalizar o código QR.
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CAST/CTEA

Center for Applied Special Technologies / Centro para Tecnologias Especiais Aplicadas

UDA

Universal Design for Assessment / Desenho Universal para a Avaliação

UDL

Universal Design for Learning / Desenho Universal para a Aprendizagem

UN/NU

United Nations / Nações Unidas
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Na presente brochura descreve-se o Desenho Universal para a Aprendizagem (UDL) como a abordagem
desenhada para proporcionar a todos os alunos a mesma oportunidade de aprender em ambientes inclusivos,
através de abordagens curriculares flexíveis. Segundo o Centro de Tecnologias Especiais Aplicadas (CTEA), o
Desenho Universal para a Aprendizagem é “um conjunto de princípios para a elaboração de currículos que dão a
todas as pessoas as mesmas oportunidades para aprender” .
1

Além disso, o CTEA afirma que o “UDL apresenta um projecto para a concepção de objectivos de ensino,
métodos, materiais e avaliações que funcionam para todos, não uma simples abordagem única, mas abordagens
flexíveis que podem ser personalizadas e ajustadas às necessidades individuais”.
A seguir descrevem-se várias abordagens de UDL. Todas as abordagens mantêm o enfoque comum em
proporcionar oportunidades de aprendizagem para diferentes alunos. Embora muitas das estratégias sejam
desenhadas para ajudar as crianças com deficiência, o UDL é uma abordagem que pode proporcionar
oportunidades educativas de boa qualidade para todas as crianças.
O UDL tem três abordagens principais que serão discutidas detalhadamente na presente brochura:
• Vários Meios de Apresentação (apresentar informação e conteúdo de formas diferentes).
• Vários Meios de Acção e de Expressão (apresentar diferentes formas para os alunos poderem expressar o que
sabem).
• Vários Meios de Envolvimento (estimular o interesse e a motivação para a aprendizagem) .
2

O enfoque do UDL no acesso baseia-se na arquitectura. Ron Mace, arquitecto e utilizador de cadeira de rodas, foi
o primeiro a criar o termo desenho universal para descrever um conjunto de princípios que melhoram o acesso
das estruturas construídas. Mace argumenta que os bons princípios da arquitectura beneficiam as pessoas com
deficiência, mas também têm efeitos ‘colaterais’ para as pessoas sem deficiência. As ideias de Mace podem ser
observadas na vida quotidiana. Por exemplo:
• As descidas nos lancis dos passeios são úteis para pessoas com deficiência e também para pais com os filhos
nos carrinhos e para as pessoas com carrinhos de compras.
• As maçanetas das portas estão desenhadas para ajudar as pessoas que têm dificuldades em agarrar, mas
também são úteis para pessoas que transportam produtos, que podem usar os cotovelos para abrir portas.
• As letras grandes são úteis para as pessoas com deficiência visual e para as crianças que estão a aprender a
ler.
• A ‘sinalização universal’ (sinais/placas sem palavras) ajuda as pessoas que falam línguas diferentes e as
pessoas que não sabem ler .
3
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Sumário
• O objectivo principal do UDL é criar acesso para os alunos nas salas de aula normais.
• O UDL dá enfoque às abordagens de ensino e de aprendizagem flexíveis, sem alterar o nível de desafio para

os alunos.
• As filosofias do UDL provêm do processo de tornar as estruturas arquitectónicas acessíveis.

No ambiente de aprendizagem com desenho universal, o professor apresenta várias oportunidades para os
alunos compreenderem o conteúdo, expressarem o seu conhecimento e participarem na aprendizagem. Alguns
métodos de aprendizagem facilitados pelos professores são concebidos especificamente para apoiar alunos com
deficiência. No entanto, a abordagem de ‘vários meios’ permite que todas as crianças participem em várias
actividades que consideram as suas necessidades de aprendizagem, tipos de aprendizagem e preferências
pessoais.
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Conforme mencionado acima, o Desenho Universal para a aprendizagem apresenta uma abordagem concreta
para atender as necessidades educativas de todas as crianças. A abordagem de educação baseada em direitos do
UNICEF pode ser, sem dúvida, atribuída à Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de
1948. Conforme mencionado na Brochura 1, todas as crianças têm o direito à educação. Na maior medida
possível, o UNICEF defende que essa educação deve ser de natureza inclusiva .
4

O UDL é a operacionalização da abordagem de educação baseada em direitos do UNICEF. As estratégias que
constam na presente brochura apresentam formas de criar salas de aula onde a aprendizagem é acessível a uma
grande variedade de alunos, garantindo que as crianças tenham direito a uma educação adequada, inclusiva e
capacitadora.
As escolas adequadas, inclusivas e capacitadoras podem ser caracterizadas como escolas onde existe educação
de qualidade. O Quadro de Dakar descreve a qualidade da educação como sendo “melhorar todos os aspectos da
educação, garantindo excelência para todos de modo que todos alcancem resultados de aprendizagem
reconhecidos e mensuráveis, particularmente na literacia, na numeracia e nas habilidades essenciais para a vida”.
Em 2000, o UNICEF definiu cinco dimensões da qualidade no seu documento de trabalho intitulado ‘Definição de
Qualidade na Educação’ . Estas dimensões têm o objectivo tornar compreensível as funções e os indicadores dos
sistemas de educação de boa qualidade e são: 1) Alunos; 2) Ambiente; 3) Conteúdo; 4) Processos; e 5)
Resultados. O Desenho Universal para a Aprendizagem pode ter impacto nas cinco dimensões da aprendizagem
do UNICEF. As abordagens de aprendizagem na sala de aula concebidas considerando a acessibilidade podem
minimizar a segregação das crianças com necessidades especiais, porque as abordagens utilizadas na sala de
aula são concebidas para atender as necessidades de aprendizagem de uma grande variedade de alunos. No
quadro das ‘dimensões’ do UNICEF, o Desenho Universal para a Aprendizagem pode melhorar a qualidade para:
5

1.

2.

3.

4.

5.

Alunos – O UDL cria uma sala de aula participativa onde se prevê que os alunos compreendam e
demonstrem o conhecimento sobre o que aprenderam, e são apresentadas várias vias para o fazer. Os
professores que utilizam as estratégias do UDL podem esperar uma maior participação dos alunos, melhor
compreensão das capacidades dos alunos e, portanto, um maior nível de sucesso e de confiança dos
alunos.
Ambiente – As salas de aula inspiradas no UDL são projectadas para ser de natureza inclusiva. Porque os
alunos se envolvem com os materiais e os professores de forma variada, os professores podem prever
maiores níveis de participação e menos comportamentos fora da tarefa. Esta participação pode
proporcionar ambientes de sala de aula mais seguros, bem como um maior nível de aceitação das
diferenças na aprendizagem por parte dos alunos.
Conteúdo – No UDL, o conteúdo permanece constante, mas a apresentação e a participação do aluno
relacionadas com o conteúdo variam de acordo com a sala de aula e as necessidades de aprendizagem do
aluno. Com este propósito, as salas de aula inspiradas no UDL podem, simultaneamente, apresentar
conteúdos de alto nível (tal como os que constam nas normas ou nos currículos nacionais) e adoptar
várias vias através das quais os alunos podem entender e mostrar o domínio do conteúdo.
Processos – Os processos na sala de aula são elementos centrais do UDL. Todos os processos, incluindo a
forma como o conteúdo é apresentado, como o conhecimento pode ser expresso e como as crianças
participam na sala de aula, são concebidos considerando a acessibilidade. O processo de criação do UDL
implica que professores conheçam as necessidades de aprendizagem dos alunos, que estejam
filosoficamente empenhados no acesso ao conteúdo para todos os alunos e que concebam criativamente
várias formas para os alunos interagirem com o conteúdo. Existem estratégias do UDL que se ajustam ao
modelo mais amplo da ‘Aprendizagem Centrada na Criança’ do UNICEF e dão enfoque explicitamente à
acessibilidade e à diminuição do impacto das necessidades de aprendizagem especiais, através do ensino
de boa qualidade.
Resultados – A avaliação dos resultados do aluno pode também ser enquadrada na filosofia do UDL. A
avaliação dos resultados inicia com o proporcionar às crianças várias formas de responder com base no
conteúdo que aprenderam,para demonstrar conhecimento. Estas práticas de avaliação informal,
9
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combinadas com as avaliações formais concebidas para a acessibilidade, permitem aos professores medir com
exactidão os resultados dos alunos de forma a minimizar o impacto das necessidades especiais.

Sumário
• O UDL ajusta-se à filosofia de educação baseada em direitos das Nações Unidas ao associar o acesso à

aprendizagem ao direito das crianças de participarem nos sistemas de educação nacionais.
• O UDL pode criar um sistema de educação de boa qualidade através de:
• Desenvolvimento de formas flexíveis de aprendizagem para os alunos.
• Criação de um ambiente participativo na sala de aula.
• Manutenção de elevadas expectativas para todas as crianças, mas permitindo várias formas de atender às
expectativas.
• Capacitação dos professores para pensarem sobre o seu ensino de forma diferente.
• Concentração nos resultados educativos de todas as crianças, incluindo das crianças com deficiência.

Notas
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Tal como o Desenho Universal, o predecessor do Desenho Universal para a Aprendizagem(UDL), procurou tornar
estruturas físicas como passeios e edifícios acessíveis para todas as pessoas, o UDL visa tornar a aprendizagem
acessível para todos os alunos, particularmente os alunos que não foram bem-sucedidos por causa dos sistemas
de aprendizagem inflexíveis . Quando bem implementado, o UDL permite que todos os alunos se sentam
competentes, seguros e bem-sucedidos nos seus esforços educativos. O UDL tem potencial para criar e manter
ambientes de aprendizagem onde todos os alunos se sentem acolhidos, valorizados como alunos e podem ter
sucesso académico .
6

7

Conforme acima mencionado, o UDL visa melhorar a acessibilidade através da manutenção de elevadas
expectativas em relação às crianças, mas proporcionando-lhes oportunidades de aprenderem e responderem de
forma diferente. A Figura 1 (a seguir) apresenta um exemplo de diagrama de como o UDL funciona na prática. Os
capítulos seguintes apresentarão mais informação, dados e exemplos de UDL no trabalho.
Quando o professor considera o UDL, considera todas as deficiências e diferenças nos tipos de aprendizagem que
os alunos possam ter e, em seguida, encontra formas de trabalhar com estas, através de estratégias pedagógicas
que dão acesso ao currículo. Esta abordagem é muito diferente das abordagens de deficiência segregadas ou do
modelo clínico, que podem limitar o acesso ao currículo normal por causa das diferenças dos alunos .
8

Através da utilização do UDL, minimizam-se as barreiras à aprendizagem. Conceber a aprendizagem sem
barreiras implica prestar atenção às necessidades de todos os alunos da sala de aula. Quando um professor
planifica as aulas utilizando o UDL como quadro orientador, considera a melhor forma de ensinar os alunos cujas
diferentes necessidades podem ser nas áreas da linguagem, tipos de aprendizagem, estímulos sensoriais,
percepção, cultura ou nível de conhecimento de base. Ele considera a criança que não se sente segura para falar
na sala de aula, bem como o aluno que se destaca em determinadas áreas do conteúdo. Ao planificar
proactivamente o ensino e ao seleccionar as actividades curriculares e de aula que permitem várias vias de
aprendizagem, os formadores terão muito mais probabilidade de proporcionar acesso à aprendizagem. O acesso
bem-sucedido proporciona aprendizagem e aquisição de conhecimentos bem-sucedidas.
Cada uma das três directrizes do UDL baseia-se na rede de aprendizagem do cérebro . O quadro geral do UDL
reflecte as formas através das quais os alunos recebem e processam informação. Na primeira directriz, os vários
meios de apresentação analisam o reconhecimento da informação. Na segunda directriz, os vários meios de
acção e de expressão analisam as estratégias que os alunos utilizam para processar a informação. Na terceira
directriz, os vários meios de envolvimento analisam a componente ‘afectiva’ da aprendizagem .
9
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A figura a seguir apresenta a estrutura de plano de lição no quadro UDL.

Sumário
• O UDL é um processo alinhado com a abordagem de educação baseada em direitos.
• O princípio fundamental é a remoção de barreiras provocadas por pedagogias rígidas ou inflexíveis.
• O UDL é um processo através do qual os professores mantêm elevados padrões e utilizam proactivamente

várias abordagens para ensinar as crianças.

Notas
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Segundo o quadro UDL descrito pelo Centro de Tecnologias Especiais Aplicadas, a primeira directriz para a
concepção de currículos e de ensino universalmente acessíveis implica a concepção e a apresentação de
informação. A apresentação de informação implica tanto a leccionação do ensino como a concepção e a
apresentação dos currículos. Porque o tipo de apresentação de ‘abordagem única’ coloca barreiras à
aprendizagem de muitos alunos, o UDL apoia tanto várias abordagens como abordagens flexíveis de
apresentação do conteúdo. Tornar a informação acessível é o primeiro passo para apoiar os alunos na aquisição
de conhecimentos.
A tabela a seguir apresenta a visão geral de como ‘vários meios de apresentação’ podem minimizar o impacto da
deficiência para facilitar a aprendizagem. Cada estratégia mencionada de seguida dá enfoque às vias que os
professores podem utilizar para apresentar melhor a informação.

Tipo de Aprendizagem ou Desafio da Aprendizagem

Estratégia do Professor

Alunos visuais (incluindo alunos com incapacidade
auditiva)

Objectos ou imagens (fotografias, desenhos de linha
concretas ou representações visuais abstratas);
informação com código de cores; organizadores
visuais.

Alunos auditivos (incluindo alunos com incapacidade
visual)

Palestras ou aprendizagem baseada em discussões,
actividades com base nos colegas; livros áudio,
software de conversão de texto para fala.

Crianças com dificuldades de aprendizagem ou de
atenção

Pouca informação, repetições frequentes, materiais de
texto com vários níveis, vários exemplos, experiências
de aprendizagem concretas.

Alunos cinestésicos ou crianças activas

Aprendizagem prática, objectos tácteis, diagramas
tácteis, movimento frequente, aprendizagem baseada
em projectos.

Alunos culturalmente diferentes

Materiais e métodos de ensino culturalmente
relevantes.

Crianças com diferentes níveis de conhecimentos de
base sobre os temas

O conhecimento de base pode ter de ser ensinado ou
revisto previamente.

Tal como acontece com as três directrizes do UDL, a planificação da aula mantém o foco no utilizador final. Para
efeitos da presente brochura, os utilizadores finais são todas as crianças que recebem ensino numa sala de aula.
Na constelação da sala de aula, os alunos reflectem, sem dúvida, várias diferenças e necessidades individuais.
Alguns destes alunos terão deficiência.

13

Webinar 11 – Brochura Técnica Auxiliar
Por exemplo, o aluno com incapacidade visual necessita de acesso a material de aprendizagem táctil. O aluno
com deficiência auditiva necessita de informação apresentada de forma que não dependa exclusivamente de
estímulo auditivo ou pode necessitar de amplificação para beneficiar do ensino. O aluno com autismo pode
necessitar de uma tabela de imagens que represente claramente as actividades de ensino do dia. O aluno com
limitações físicas pode necessitar de adaptações feitas aos materiais de ensino para acomodar a destreza física.
Outros alunos podem apresentar muitas diferenças no conhecimento académico de base da disciplina da aula.
Todos os alunos têm preferências na aprendizagem,que criam métodos preferidos de aprender, através de meios
visuais, auditivos ou cinestésicos de aprendizagem. Alguns alunos terão diferenças linguísticas e precisarão de
ensino que considere os seus pontos fortes e as suas limitações relacionadas com a linguagem receptiva e
expressiva utilizada na sala de aula.
Ao planificar as lições, o professor deve considerar as diferentes necessidades e preferências de aprendizagem
dos alunos de forma proactiva. O professor, ao seleccionar várias opções flexíveis de leccionação e ao selecionar
os materiais curriculares, deve proporcionar a via que promove a aprendizagem eficaz de todos os alunos da sala
de aula. Incluir as necessidades de todos os alunos no desenho flexível e na leccionação diminui de forma
significativa as barreiras à aprendizagem e aumenta as oportunidades de todos os alunos acederem ao ensino e
de serem bem-sucedidos na aquisição de capacidades e de conhecimento.

Suponhamos que uma professora está a preparar várias aulas sobre as ondas do oceano. Como parte da unidade
curricular em estudo, ela ensinará aos alunos o significado de palavras chave, tais como ondas, ondas em
rebentação, rebentação, erosão, inclinação do leito do mar, furacões e tsunamis. Ela ensinará aos alunos como as
ondas envolvem numa combinação de água e energia e ajudará a entender como os padrões climáticos afectam
a acção das ondas. À medida que for preparando as aulas e seleccionando os materiais curriculares, ela deve
considerar todas as formas em que os alunos se diferenciam nas suas necessidades de aprendizagem e
preferências. Deve prever possíveis barreiras à aprendizagem e abordar, proactivamente, métodos flexíveis para
ultrapassar essas barreiras. Alguns exemplos:
• Os alunos têm diferentes níveis de conhecimento de base sobre as ondas do oceano. Devido a estas
diferenças, a professora planifica acomodá-las de várias formas. Ensinará em pequenos grupos aos alunos que
têm conhecimento de base mínimo ou nenhum e introduzirá várias palavras chave no vocabulário, após a
leccionação da aula de introdução e antes de iniciar a lição com toda a turma.
• Existem alunos que fazem um grande esforço para desenvolver as suas capacidades de leitura, portanto ela
apresentará material de texto com diferentes níveis. Para ajudar vários outros alunos que não são leitores, ela
ou outros alunos lerão em voz alta as partes importantes dos materiais de texto ou disponibilizará livros digitais
com recursos de leitura em voz alta.
• Para alunos que não são fluentes na língua falada na sala de aula, ela elaborará um ‘dicionário’ que combinará
descrições fáceis de entender com imagens ou desenhos de palavras e de conceitos chave do vocabulário.
Cada um destes alunos terá a sua cópia para uso em toda a unidade.
• Muitos dos seus alunos poderão ser melhor sucedidos se aprenderem através da modalidade cinestésica,
portanto, parte da sua aula de introdução envolverá a utilização de gestos e de movimentos do corpo para
simular como se constrói uma onda e como é que ela rebenta em seguida. À medida que for ensinando
oralmente, demonstrará utilizando gestos e movimentos do corpo como forma de explicar as palavras
essenciais do vocabulário.
• Para desenvolver os pontos fortes e as preferências visuais de muitos dos seus alunos, e porque a sua sala de
aula está equipada com recursos da Internet, ela planificará incluir vários videoclipes curtos que apresentam
exemplos de ondas reais e que permitem que os alunos ouçam os sons associados a diferentes tipos de
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ondas. Se não for possível ter acesso a videoclipes no dia em que planificou utilizá-los, utilizará várias
fotografias e a gravação de ondas a rebentar. Estes materiais estarão disponíveis em toda a unidade para os
alunos que necessitarem de os rever várias vezes para ajudar na sua compreensão.
• Ao longo da série de aulas da unidade sobre as ondas, ela prevê que os alunos beneficiarão de se envolverem
nos materiais curriculares e de ensino com diferentes níveis de complexidade. Planifica dividir os alunos em
pequenos grupos em partes do ensino. Dependendo do seu nível de compreensão, ela pode leccionar a um
grupo no qual irá demonstrar como a energia e a água produzem as ondas, utilizando uma sequência de
fotografias. Num outro grupo, os alunos lerão individualmente sobre a interacção entre os padrões
meteorológicos graves e a acção das ondas.
Os exemplos apresentados acima descrevem como a professora inclui vários meios de apresentação na
planificação das aulas. Através da compreensão das necessidades dos alunos, é capaz de incluir métodos
flexíveis de leccionação e várias formas para os alunos acederem aos materiais curriculares.

UDL em Acção: Tanzânia
Numa escola pequena da zona rural da Tanzânia, o professor tem vários alunos com incapacidade visual. O
professor sabe que é importante que estas crianças aprendam as ciências do currículo nacional, portanto
utiliza a estratégia de vários meios de apresentação para ajudar as crianças a aprenderem sobre o sistema
urinário.
A fim de tornar o conteúdo acessível, o professor concebeu cartazes tácteis com o sistema urinário. Como se
pode verificar no progresso e nas fotografias do produto acabado, os cartazes foram concebidos utilizando
papelão, papel pardo, fitas, tubos e garrafas de água de plástico. As diferentes partes do sistema urinário foram
concebidas utilizando materiais obtidos localmente e, em seguida, escreveu em Kiswahili com marcadores a
cores. Devido à natureza táctil deste cartaz, com tubo tridimensional e garrafas fixas na superfície
bidimensional dos cartazes, os alunos com incapacidade visual e os alunos cinestésicos podem utilizar o
sentido do tacto para sentir fisicamente as diferentes partes do sistema urinário, ajudando assim na sua
aprendizagem.

Material curricular do sistema urinário em funcionamento e concluídos.
Crédito: Alisha Brown, Universidade do Estado de Michigan, USA

15

Webinar 11 – Brochura Técnica Auxiliar

Sumário
• Os vários meios de apresentação são uma forma de reflectir sobre como os professores leccionam o
conteúdo para as crianças.
• Ao compreender os tipos de aprendizagem e a deficiência das crianças, os professores podem planificar
apresentações de informação na forma que melhor ajudar a sua compreensão pelos alunos.
• Os materiais para apoiar a aprendizagem podem ser de alta tecnologia ou preparados a partir de materiais
disponíveis localmente.

Notas
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Segundo quadro UDL descrito pelo CTEA, a segunda directriz que se refere à concepção de currículos e ao ensino
universalmente acessíveis implica abordagens flexíveis para os alunos gerirem a sua aprendizagem e
demonstrarem o que sabem. As oportunidades para os alunos expressarem a sua aprendizagem são essenciais
para os professores monitorizarem até que pontos os alunos estão a entender e a adquirir conhecimentos e
capacidades dos conteúdos. Igualmente importante para alguns alunos é o apoio destinado à aquisição de
processos que os ajudam a definir os objectivos, a gerir o progresso e a desenvolver capacidades de
aprendizagem estratégicas para a vida. Vários meios de acção e de expressão podem ser utilizados, incluindo as
opções dos alunos de comunicarem através de vias tais como palavras faladas, palavras escritas, fotografias,
gestos ou manuseamento de objectos. Pode-se apoiar os alunos na aquisição da capacidade de gestão da
aprendizagem e da informação através de modelagem, exemplos, instrução explícita, acomodações do pessoal e
utilização dos recursos disponíveis ou dos recursos obtidos através de fontes on-line.
A tabela a seguir apresenta exemplos de vários meios de acção e de expressão.

Tipo de Aprendizagem ou Desafio da Aprendizagem

Estratégia do Professor

Alunos que preferem expressar-se através da palavra
impressa (incluindo alunos com dificuldades na fala)

Oportunidades para fazer o diário, preencher as
actividades em branco e fazer redacções; escrever
histórias ou poemas.

Alunos que se expressam oralmente (incluindo alunos
que têm dificuldades na escrita)

Oportunidades de discussão na aula ou ‘responder’ às
perguntas.

Alunos que comunicam melhor através do desenho,
da escultura ou de diagramas (incluindo alunos com
dificuldades na fala ou na escrita)

Oportunidades de demonstrar conhecimento em
formato visual ou artístico.

Alunos cinestésicos ou crianças activas

Oportunidades de usar o teatro, os movimentos do
corpo ou a música para demonstrar conhecimento;
criar modelos; concluir projectos.

Alunos que necessitam de tempo para pensar antes
de responder (incluindo alunos de segunda língua)

Disponibilizar tempo para os alunos elaborarem
respostas antes de partilharem com o professor ou
com os colegas.

Alunos com deficiência física complexa

Olhar para a informação correcta, pessoa de apoio à
escrita.

Alunos com dificuldades de aprendizagem ou de
organização

Organizadores, apoio de colegas, ‘frases iniciais’ por
escrito, bancas de trabalho, fotografias, listas de
tarefas, listas de verificação de tarefas.
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Suponhamos que a professora está a preparar várias aulas sobre leitura e compreensão auditiva. Um objectivo de
aprendizagem importante é dar enfoque aos alunos serem capazes de contar a história com a sequência correcta
após a terem lido ou ouvido a sua leitura em voz alta. Além da capacidade principal de recontar a história, ela
pretende que os alunos entendam que existem palavras específicas que são usadas quando se fala de sequência.
Ela sabe que os alunos que não estão familiarizados com a língua falada na sala de aula necessitarão de iniciar
com uma sequência básica de palavras como primeiro, a seguir e último. A professora sabe que vários alunos
com dificuldades de aprendizagem podem ainda não ser capazes de verbalizar a sequência de palavras, portanto
irá imprimir as palavras em quadros de parede e em cartões individuais para que os alunos possam começar a
familiarizar- se com as palavras. Os seus planos de aula incluirão várias formas de envolver os alunos na
demonstração da sua compreensão sobre como sequenciar os acontecimentos chave de uma história e como
recontá-los usando as palavras com a sequência adequada.
Portanto, ciente que existem alunos com deficiência que necessitam de ajuda para iniciar e concluir tarefas, e
sabendo sobre como organizar os recursos possíveis, planifica disponibilizar listas de verificação de tarefas tanto
em imagem como em quadros de escolha de palavras para diferentes actividades.
Ao longo de várias aulas, a professora necessitará de diferentes formas para apoiar os alunos a adquirirem o
entendimento conceptual da sequenciação, bem como de métodos flexíveis para incentivar os alunos a
demonstrarem os seus conhecimentos. Exemplos são:
• Professora modela a sequência de uma tarefa familiar: Para introduzir o enfoque na capacidade de
sequenciação, leva os alunos a observarem a sua execução da actividade familiar de lavar as mãos. Organiza
os alunos em pequenos grupos onde haverá pelo menos um aluno que sabe escrever a sequência passo a
passo. Demonstra cada passo, descreve oralmente as suas acções utilizando uma sequência de palavras
comuns (por exemplo: “Em primeiro lugar, abro (ou tiro uma concha de) a água. A seguir, fico com as mãos

molhadas. Depois pego no sabonete...”). Após demonstrar a sequência, incentiva os alunos a discutirem as
várias fases registadas pelo colega. Em seguida, distribui a cada grupo imagens que representam os passos da
sequência, bem como tiras com frases que descrevem cada fase em palavras. Os alunos podem optar por
praticar a sequenciação usando imagens ou palavras. Após os alunos concluírem a sequência, distribui tiras de
papel onde escreveu pedaços da sequência. Os alunos colocarão a sequência correcta de palavras ao lado de
cada fase da sequência.
• Alunos praticam a sequência de tarefa familiar: Para praticar a sequência os alunos escolhem uma pequena
actividade que realizam regularmente (e.g, ida para a escola, fazer o almoço, vestir-se para a escola, jogar um
jogo). Reflectem sobre a sequência a seguir para realizar a actividade seleccionada. Ao trabalharem com o
colega de turma, cada aluno selecciona o método para demonstrar a sequência (escrever as fases, agir de
acordo com as fases, desenhar imagens das fases, descrever oralmente as fases). Enquanto demonstra a
sequência, os alunos praticam usando as palavras da sequência distribuídas pela professora.
• Alunos aplicam a sequência de uma história: Para ajudar os alunos a generalizarem as suas capacidades de
sequenciação para recontar a história, a professora planifica ler uma história em voz alta para os alunos.
Enquanto lê a história, incentiva todos os alunos a formarem imagens visuais nas suas mentes sobre as
personagens e os acontecimentos que ocorrem na história. Ao concluir a leitura em voz alta, apresenta opções
para os alunos recontarem a história. Incentiva os alunos a desenharem imagens, a utilizarem palavras escritas
ou faladas, a organizarem as imagens distribuídas ou a organizarem objectos no quadro magnético. Reconhece
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que os alunos variam no seu nível de complexidade ao recontar e individualizar as suas opções e materiais,
tanto quanto possível. O exemplo a seguir mostra como um aluno com deficiência fez um folioscópio para
recontar a história.

• Planos para alunos que necessitam de ajuda adicional: Sabendo que alguns alunos têm de fazer um grande
esforço para recontar, tem várias opções disponíveis. Lê a história pela segunda vez e desta vez dá um nó
numpedaço de corda por cada acontecimento importante. Ao concluir a história, dá prática orientada enquanto
ela e os alunos recordam um acontecimento por cada um dos nós da corda. Espera que esta sinalização táctil
seja uma estratégia que os alunos achem útil. Para vários outros alunos, ela pode experimentar a lista dos
‘Cinco Ws’ pedindo aos alunos para responderem às perguntas a quem?, o quê?, quando?, onde? e porquê? ara
os ajudar a recontar a história.
• Variedade dos materiais curriculares: Com base no nível de leitura e de interesse, a professora recolhe vários
livros. Na aula seguinte, os alunos escolhem o livro adequado. Eles podem escolher ler individualmente, ler com
o colega da turma, ou juntar-se à professora num pequeno grupo para ler em voz alta. Lida a história, os alunos
fazem a sequência dos acontecimentos chave da história. São utilizados vários materiais. São utilizados
organizadores gráficos para os alunos que necessitam de apoio para fazer a sequência das suas imagens ou
palavras, enquanto que outros alunos podem optar por recontar a história utilizando marionetes ou adereços.
Outros alunos são incentivados a utilizar o computador para digitar as suas respostas. Para os alunos que
preferem a demonstração cinestésica, a professora fixa pedaços de papel no pavimento. Em cada pedaço de
papel, a professora escreve uma sequência de palavras. Orienta os alunos para iniciarem com o papel onde
escreveu ‘Primeiro’. Os alunos recontam o primeiro acontecimento e, em seguida, passam para a segunda folha
de papel, onde escreveu a palavra 'A seguir'. Os alunos continuam colocando a palavra na sequência adequada
à medida que se revezam para recontar a história.
• Ajudar os alunos a definirem metas: Para facilitar os alunos a aprenderem a definir metas e a monitorizarem o
progresso, a professora lidera uma discussão onde os alunos são convidados a descrever algo que estão a
aprender a fazer bem, de acordo com a sua capacidade de fazer a sequência e de recontar a história. Cada
aluno é convidado a estabelecer uma meta para a restante unidade. As suas metas são registadas de modo
que os alunos possam revê-las no fim da unidade, avaliar o seu progresso e determinar o seu nível de
progresso.
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Os exemplos apresentados acima descrevem como a professora pode incluir vários meios de acção e de
expressão ao dar a aula. É importante que a professora tenha dado enfoque às abordagens flexíveis para os
alunos demonstrarem o que aprenderam, bem como à apresentação de vários tipos de apoio para os alunos se
tornarem eficazes e estratégicos.

UDL em Acção: Azerbaijão
Como parte da iniciativa ‘Aprendizagem Activa’ do UNICEF no Azerbaijão, os professores conheceram novos
métodos de ensino concebidos para serem mais atraentes para os alunos do que os métodos das gerações
anteriores. Frequentemente, isso significa abordagens experimentais.
Na sala de aula, a professora estava a sobre verbos. Usando pedagogias tradicionais, ela teria provavelmente
de escrever os verbos no quadro preto e pedir aos alunos para anotarem. Usando pedagogias de
aprendizagem activa, a professora pôs os alunos a observarem fotografias de revistas e a desenharem
imagens de palavras de acção (vários meios de apresentação). Neste processo, os alunos puderam participar
visualmente no conceito dos verbos e discutir acções uns com os outros (vários meios de expressão). Um
aluno teve dificuldades na leitura em particular, portanto este método deu-lhe oportunidade de se envolver no
conteúdo de modo a não ter impacto nas suas dificuldades na leitura. Enquanto a professora escrevia as
palavras no quadro, associava as palavras às fotografias para que os alunos pudessem ver a ligação.
O processo de identificação dos verbos continuou. Para a maior parte dos alunos, apontar nos seus cadernos
foi suficiente. No entanto, dois alunos tiveram de fazer um grande esforço para escrever. Portanto, a
professora pediu a estes alunos que desenhassem ou relatassem oralmente os verbos (vários meios de
expressão). Neste processo, os alunos puderam responder e participar de várias formas. O aspecto mais
importante da aula é que os alunos compreenderam os verbos, devido à flexibilidade criada na aula para
permitir várias vias de compreensão e de resposta.

Sumário
• Vários Meios de Acção e de Expressão proporcionam oportunidades para que crianças com vários tipos de
aprendizagem e capacidades expressem a compreensão sobre o conteúdo abordado, baseando-se nos seus
pontos fortes de expressão.
• Compreendendo como as crianças agem e se expressam na aula, os professores podem planificar aulas
que melhor ajudam a participar.
• A resposta na aula pode ser oral, escrita, gráfica ou baseada em tecnologias melhoradas.

20

Webinar 11 – Brochura Técnica Auxiliar

Segundo o quadro UDL descrito pelo CTEA, a terceira directriz para a concepção de currículos e ensino
universalmente acessíveis envolve abordagens flexíveis para os alunos participarem na aprendizagem. As
oportunidades de envolver todos os alunos numa participação significativa são fundamentais para que os alunos
sejam bem-sucedidos nos seus esforços de aprendizagem.
Vários meios de envolvimento podem ser conseguidos prestando atenção aos interesses e às fontes de
motivação dos alunos, bem como à atribuição de tarefas de aprendizagem com níveis de desafio adequados.

Os alunos chegam à escola com vários níveis de motivação para aprender. Existem alunos que são motivados
por factores intrínsecos. Existem alunos que são motivados por factores extrínsecos. Vários alunos são motivados
por factores intrínsecos e extrínsecos. Os alunos podem ser motivados pela pressão dos pais para receberem
educação ou pelo desejo de um futuro melhor. Existem alunos que podem procurar a educação como fonte de
capacitação pessoal ou como meio através do qual podem contribuir para o bem-estar da sua família. Ainda
existem alunos que podem ser motivados pela pura emoção de aprender. Pelo contrário, também existem alunos
que fazem um grande esforço para entender a relevância da escola. Para estes alunos, a educação parece não ser
tão importante quanto ajudar a sua família a subsistir diariamente. Existem alunos que fazem um grande esforço
para entender a relevância do que está a ser ensinado e fazem um grande esforço para encontrar significado no
currículo. A tabela a seguir apresenta a vista geral de várias abordagens para aumentar o envolvimento.

Tipo de Aprendizagem ou Desafio da Aprendizagem

Estratégia do Professor

Alunos não estão interessados no tema da aula

Tornar relevantes a ligação entre o tema e a vida do
aluno; apresentar aos alunos aplicações práticas do
tema ou da capacidade; usar exemplos associados
aos interesses do aluno.

As crianças não estão motivadas para participar nas
actividades de aprendizagem

Apresentar opções na sala de aula, aumentar as
oportunidades de aprendizagem baseada em pares,
garantir que a tarefa de aprendizagem tenha um nível
de dificuldade adequado.

Alunos têm relutância em participar na aula

Apresentar opções para a participação, ser flexível
nas expectativas de participação, incentivar a
participação entre colegas/parceiros ou pequenos
grupos.
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Suponhamos que o professor está a preparar várias aulas sobre operações matemáticas. Pretende despertar
curiosidade dos alunos sobre como a matemática está associada ao mundo à sua volta. Pretende que os alunos
compreendam tanto os aspectos conceptuais como as aplicações práticas da matemática. Tem consciência que
os alunos com dificuldades de aprendizagem necessitam de representações concretas das operações
matemáticas. Estes alunos terão objectos para manusear a fim de dar sentido à matemática. Para os outros
alunos, pretende desenvolver o uso de representações abstractas. As suas aulas incluirão exercícios de
matemática que envolvem palavras e números. Para alguns alunos, a matemática é a sua disciplina favorita.
Estes alunos têm confiança na sua capacidade de resolver exercícios de matemática. Estão ansiosos por partilhar
os seus conhecimentos e participar na aula. O professor tem outro grupo de alunos que tem dificuldades
relacionadas com conceitos e cálculos matemáticos. As capacidades de matemática de alguns alunos estão
muito abaixo das capacidades dos seus colegas e têm relutância em participar na aula. Ele necessitará de várias
formas para motivar e envolver os alunos. Alguns exemplos:
• Para despertar a curiosidade dos alunos pela matemática e estabelecer ligações relevantes entre os objectivos
de aprendizagem e a matemática na vida quotidiana dos alunos, os alunos terão um diário para registar todos
os locais onde vêem números. A seguir, os alunos trabalharão em pequenos grupos para fazerem o mural
sobre como se utiliza a matemática na vida diária.
• O professor utilizará a informação dos diários dos alunos para elaborar exercícios com base em palavras para
os alunos resolverem. Utilizará as suas experiências de vida para incentivar os alunos a desenvolverem a sua
justificação da importância da matemática. Ele espera que a utilização de exemplos da vida dos alunos
proporcione o contexto para o envolvimento, bem como dê significado à sua compreensão da matemática.
• Vários alunos são muito tímidos e têm relutância em participar nas actividades da aula. O professor incentiva
estes alunos a escolherem um parceiro e a trabalharem em conjunto no quadro preto. Quando faz perguntas à
turma, dá as perguntas aos alunos antes da discussão. Isso permite que os alunos tenham mais tempo para
elaborar a resposta e tem esperança que se sintam mais confortáveis para falar.
• O professor sabe que alguns alunos gostam de interagir com os colegas, por isso forma pequenos grupos para
os alunos resolverem os exercícios de matemática em conjunto. Outros alunos preferem trabalhar sozinhos e
ao seu ritmo. Haverá momentos em que os alunos poderão escolher o seu ambiente de aprendizagem ideal e
optar por trabalhar em grupo ou individualmente.
• Os alunos podem escolher as opções de ensino e os formatos de aprendizagem. Criam-se centros de
matemática onde cada centro disponibiliza várias actividades. Os alunos circulam por todos os centros e
escolhem actividades para realizar. Enquanto os alunos estão no centro de matemática, o professor pode
trabalhar com pequenos grupos ou com os alunos individualmente e dar explicações ou práticas adicionais.
Com os restantes alunos, pode desenvolver as suas capacidades ou conhecimentos e desafiá-los com níveis
superiores de reflexão.
• O professor considera o interesse dos alunos nas opções curriculares. Existem alunos interessados em resolver
exercícios de matemática com aplicação prática da sua vida diária. Existem alunos que gostam de exercícios de
matemática relacionados com as suas aspirações futuras ou oportunidades de carreira, enquanto que vários
alunos gostam do elemento surpresa e de escolher exercícios de matemática do cesto das surpresas. Ele
apresenta também exercícios de matemática com diferentes níveis de complexidade de modo que cada aluno
seja desafiado, mas não sobrecarregado.
• O professor prevê que o aluno com deficiência terá dificuldades em terminar a actividade matemática e
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passar para a actividade seguinte. O professor disponibiliza um temporizador para este aluno, a fim de lhe dar
tempo adequado para antecipar o fim da actividade.
Os exemplos apresentados acima ilustram como o professor pode incluir vários meios de envolvimento na
planificação das aulas. Ao planificar e leccionar o professor deve estar ciente que incluindo várias formas para
aumentar significativamente o envolvimento dos alunos diminui drasticamente as barreiras à aprendizagem.

UDL em Acção: EUA
Numa sala de aula da 6ª classe nos EUA, os alunos têm vários tipos de aprendizagem, experiências e
capacidades linguísticas. Cerca de 80% dos alunos da turma são indígenas, grupo que, nos EUA, tem sido
historicamente marginalizado ou educado de uma forma culturalmente insensível. 15% dos alunos falam
espanhol como língua materna. Os alunos da turma têm diferentes capacidades de leitura e de escrita,
incluindo alguns alunos com dificuldades na leitura.
Para apoiar a aprendizagem da Geografia e das civilizações a nível mundial, a professora elaborou guias de
estudo. Estes guias de estudo têm vários diagramas, juntamente com um texto simplificado para alunos com
dificuldades, e destacam a informação importante em papel com cores diferentes (todos exemplos de vários
meios de apresentação).
Na aula, a professora apresenta aos alunos opções para preencherem os guias de estudo. Alguns alunos
preferem trabalhar em grupo e em grupo para discutir os conceitos, enquanto que outros se sentem mais
confortáveis a trabalhar sozinhos com o livro escolar. Também permitiu que um aluno reproduzisse o mapa
das civilizações para reforçar a reflexão sobre onde viveram determinadas civilizações relativamente aos rios e
a outros recursos (vários meios de resposta).
Quando proporciona aos alunos a possibilidade de escolha e de participação nas actividades (vários meios de
envolvimento), a professora verifica que existem menos problemas de comportamento. Ela acredita que se
deve ao facto de os alunos estarem significativamente envolvidos no conteúdo e de terem gostado do desafio
que lhes foi colocado. As várias formas de envolvimento no conteúdo que lhes foram apresentadas permitiram
-lhes escolher a forma em que aprendiam melhor.

Sumário
• Vários Meios de Envolvimento são uma abordagem UDL que dá enfoque ao de encontrar formas flexíveis
para que os alunos participarem na aprendizagem.
• As crianças que mais participam na aprendizagem podem achar a aprendizagem mais importante e ter
menos comportamentos problemáticos.
• A motivação para determinados temas pode ser mediada pela cultura da família das crianças, pelo sucesso
anterior, pelo estilo de aprendizagem ou por vários outros factores. Portanto, apresentar vários meios de
envolvimento proporciona oportunidades para vários alunos participarem de forma significativa .
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Semelhante ao UDL, é possível apresentar as avaliações através de ‘vários meios’. A consideração mais
importante na avaliação é que o constructo, o que se pretende avaliar, não seja alterado. Se o constructo estiver
claramente definido , é possível organizar avaliações acessíveis para as crianças com deficiência. A filosofia de
‘vários meios’ é implementada através de quatro tipos de acomodações .
11

12

• Acomodações na apresentação – No âmbito destas condições as crianças com deficiência podem ter acesso
às avaliações, ao permitir:
• Leitura da avaliação (por voz gravada ou por leitor adulto).
• Avaliações com letras grandes.
• Dispositivos de ampliação (i.e., lupas).
• Gestão da linguagem gestual relacionada com as perguntas do teste.
• Testes em Braille.
• Diagramas tácteis (diagramas em 3D para que as crianças com deficiência possam senti-los).
• Objectos de manuseamento (blocos de formas, moedas reais, ábaco).
• Amplificação áudio para ajudar a ouvir (auriculares de alto-falantes).
• Leitores de ecrã de texto informatizados.
• Acomodações na resposta:
• Utilizar o computador ter o auxilio de um escriba para ajudar a responder às perguntas.
• Utilizar tecnologia de assistência (apontador de sinais, computadores, etc.) para apoiar a resposta às
perguntas.
• Utilizar máquina de escrever em Braille.
• Colocar um círculo nas respostas directamente no texto da brochura em vez de num livro separado.
• Utilizar dispositivos de organização (máquina de calcular, agenda, corrector ortográfico, dicionários), desde
que não interfiram no constructo.
• Acomodações no ambiente:
• Gestão do teste num local separado para minimizar a distracção.
• Avaliar em pequeno grupo.
• Ajustar a iluminação da sala (mais ou menos luz para as crianças que necessitam dela).
• Disponibilizar eliminadores de ruído (auscultadores, tampões para os ouvidos, fones de ouvido).
• Acomodações no tempo:
• Tempo extra para a conclusão do teste.
• Vários intervalos ou frequentes.
• Alterar a ordem do teste (e.g., apresentar assuntos mais fáceis primeiro para diminuir a ansiedade).
• Avaliar durante vários dias em vez de avaliar num único dia.

As acomodações podem proporcionar uma via para as crianças com deficiência mostrarem o seu conhecimento
sem alterar o constructo do teste. Simultaneamente, os alunos estão equipados com mecanismos de teste
flexíveis. Portanto, quando as acomodações são incluídas no ambiente de teste normal, as avaliações tornam-se
mais universalmente concebidas.
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Os testes universalmente planificados são claros no que diz respeito ao constructo e flexíveis para os alunos.
Também procuram minimizar os problemas que podem afectar as crianças com deficiência, apresentando
desenhos com maior acessibilidade possível. Isto inclui perguntas que minimizam o preconceito com base em
experiências de determinados grupos, instruções claras e fáceis de entender, perguntas que estão ao nível ou
abaixo da leitura de todos os alunos e diagramas claros e fáceis de interpretar. A seguir apresenta-se um exemplo
de Desenho Universal para a Avaliação (UDA).

UDL em Acção: Lesoto
No Lesoto, um professor foi formado em educação inclusiva pelo Ministério da Educação. Estava na hora do
teste de matemática da sua turma e ele queria garantir que as crianças com deficiência tivessem as mesmas
oportunidades que as crianças sem deficiência. Ao reflectir sobre as acomodações, o professor decidiu eliminar
as barreiras de tempo para os alunos. Elaborou o teste com duração indeterminada e disponibilizou um período
de tempo longo para que todos os alunos o pudessem concluir, independentemente do tempo necessário para
processarem a informação.
Também tinha decidido que algumas crianças da turma podiam cometer erros na cópia caso tiverem de
responder às perguntas num caderno separado. Para evitar o problema, permitiu que os alunos respondessem
directamente às perguntas no teste colocando um círculo nas respostas correctas.
Finalmente, sabia que tinha crianças com pouca visão, além de uma criança com albinismo, então organizou os
lugares de modo que as crianças com pouca visão tivessem muita luz solar (a sala de aula não tinha
electricidade) e a criança com albinismo ficasse fora da luz directa do sol para proteger a sua pele e os seus
olhos.
Finalmente, o constructo que o professor estava a avaliar era sobre geometria e formas, de modo que permitiu
que os alunos utilizassem o número de filas de carteiras para ajudar nos cálculos. Se o constructo do teste
fosse sobre cálculo, teria elaborado o teste de forma diferente.
Incluiu várias acomodações na forma geral de gerir o teste, tornando-o mais universalmente concebido.
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Sumário
O Desenho Universal para a Avaliação é semelhante ao Desenho Universal para a Aprendizagem, mas:
• A consideração mais importante no UDA é o esclarecimento do constructo (a ser avaliado).
• Uma vez isso identificado, a flexibilidade pode ser proporcionada na:
• Apresentação.
• Resposta.
• Ambiente.
• Tempo.
• Apesar de se poder realizar acomodações específicas para as crianças com deficiência, a acessibilidade e as
acomodações podem também ser proporcionadas a todos os alunos no ambiente de avaliação desenhado
universalmente

Notas
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A projecção de uma sala de aula utilizando o Desenho Universal para a Aprendizagem pode ser realizada em
todo tipo de ambiente, desde o rico em recursos ao com poucos recursos. A questão principal do UDL é a de os
professores reflectirem como arquitectos de acessibilidade, planificarem aulas que permitam formas flexíveis de
os alunos compreenderem o conteúdo, demonstrarem conhecimento e participarem nas aulas. Estas abordagens
estão bem alinhadas com a filosofia de acesso ao currículo baseado em direitos e com os ambientes inclusivos
do UNICEF.
Em geral, o UDL apresenta a forma de incluir as crianças com deficiência no ambiente da sala de aula normal.
Este pode ser criado quando os professores:
• Planificarem aulas com vários meios de representação.
• Planificarem aulas com vários meios de resposta ou de acção.
• Planificarem aulas com vários meios de envolvimento.
Ao se avaliar os alunos, é importante definir-se o constructo a avaliar e, em seguida, identificar as acomodações
que podem ser incluídas no teste para apoiar todas as crianças (ou as crianças com deficiência específica,
conforme necessário).
Em geral, o Desenho Universal para a Aprendizagem e para a Avaliação é uma abordagem filosófica de redução
das barreiras para as crianças com deficiência, que lhes permite flexibilidade na forma como realizam o seu
trabalho. Neste processo mantêm-se sempre elevados padrões (quer nas normas nacionais quer nos constructos
do teste), mas a inclusão promove-se através de aulas que consideram várias vias para o sucesso.

Notas
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• Assessment Accommodations:
http://www.parentcenterhub.org/repository/assessment-accommodations/.
• Protecting Students with Disabilities:
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html.
• Universal Design for Postsecondary Education:
http://www.washington.edu/doit/Brochures/Academics/equal_access_ss.html.
• Universal Design for Learning:
http://www.ncset.org/publications/viewdesc.asp?id=707.
http://www.cast.org/udl/.
http://www.udlcenter.org/.
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines.
http://www.udlnet-project.eu/.
http://sennet.eun.org/wiki?p_p_id=36&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_36_struts_action=/wiki/get_page_ attachment&p_r_p_185834411_nodeId=65129&p_r_p_185834411_title=FrontPage&_36_ fileName=Thematic_Study_Year2.pdf.
• Universal Design for Assessment:
http://www.cehd.umn.edu/nceo/onlinepubs/Synthesis44.html.
http://www.udeducation.org/resources.html.

• Acrescente os seus recursos a seguir:
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Acesso – Oportunidade de as crianças com deficiência participarem e progredirem no currículo do ensino geral .
13

Acomodações – Alterações feitas às condições normais do teste ou da realização do teste que permitem que as
crianças com deficiência demonstrem os seus conhecimentos e capacidades quando realizam o teste .
14

Conteúdo – Currículo previsto e ensinado nas escolas .
15

Constructo – O constructo de teste refere-se ao conceito ou à característica que o teste foi concebido para
avaliar .
16

Ambiente – Elementos físicos, psicossociais e de prestação de serviços das escolas .
17

Alunos – Crianças que frequentam a escola e a saúde, experiência de primeira infância e experiência de apoio
domiciliário que trazem .
18

Processos – Como professores e directores utilizam informação para enquadrar experiências de aprendizagem
relevantes para os alunos .
19

Resultados – efeitos pretendidos, previstos do sistema educativo .
20

Desenho Universal – Conceito de desenho que reconhece, respeita, valoriza e procura acomodar o mais amplo
espectro da capacidade possível na projecção de todos os produtos, ambientes e sistemas de informação .
21

Desenho Universal para a Aprendizagem – Abordagem projectada para proporcionar a todos os alunos a mesma
oportunidade de aprender em ambientes inclusivos, através de abordagens curriculares flexíveis.
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