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1. Introdução  

Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de 

Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida 

Independente e Inclusão. 

Recursos de acessibilidade são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto 

ou sistema fabricado em série ou sob medida utilizada para aumentar, manter ou 

melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. 

As tecnologias de apoio podem desempenhar um papel fundamental no 

desenvolvimento das pessoas com disfunções neuromotoras graves e 

incapacidades de comunicação através da fala, no entanto, a utilização de tais 

tecnologias só será eficaz se houver a adequada informação e formação dos 

profissionais da educação, familiares e alunos. Importa, assim, tanto quanto 

investir na aquisição de tecnologias de apoio, assegurar também a qualificação 

dos profissionais e dos próprios usuários destas tecnologias, para que a sua 

utilização seja adequada. 

A oficina tem o proposito de pensar em estratégias pedagógicas e metodológicas do uso 

desses recursos na escola, por meio de uma prática considerada Construcionista, 

Contextualizada e Significativa, alcançada pelo trabalho com projetos. 

2. Descrição 

Essa oficina tem o intuito de contribuir para a formação continuada dos professores que 

atuam nas classes comuns de ensino regular para um melhor atendimento 

educacional de estudantes com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, usando Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação e Tecnologia Assistiva em uma perspectiva 

inclusiva.  

Para isso, cada participante inscrito deverá ter um computador disponível com softwares 

de acessibilidade instalados. 

A oficina deverá ter duração de quatro horas e cada participante deverá ter um 

computador para o desenvolvimento das atividades. 

3. Objetivos 

- Apresentar os conceitos básicos sobre tecnologia assistiva; 



  

- Oferecer subsídios para que os professores usem nas escolas os recursos das TA;  

 

- Vivenciar a teoria e a prática do uso de Tenologias Assistivas para potencializar o 

processo ensino e aprendizagem dos alunos com disfunções neuromotoras 

graves e incapacidades de comunicação;  

- Possibilitar aos participantes a reflexão sobre sua própria realidade de forma a 

contribuir para um novo fazer pedagógico, valorizando a diferença. 

4. Infraestrutura 

*Computador e data show para palestrante com os mesmos softwares instalados; 

*Um computador para cada participante com os seguintes itens: 

1. Webcam (para uso do headmouse);  

2. Sistema operacional Windows 7, pacote Office 2010;  

3. Softwares de acessibilidade: 

a. Mouse Ocular (HeadMouse): http://www.techtudo.com.br/tudo-

sobre/s/headmouse.html  

b. Editor Livre de Prancha v1.1: http://www.ler.pucpr.br/amplisoft/ (instalar 

também as imagens – mesma página) 
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