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“Também tu, tens limites
Limite no compreender, no julgar e no Amar
Somos idênticos peregrinos
Num diferente caminhar”

Autor desconhecido
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Deficiência Intelectual

Uma pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade para aprender, entender e
realizar atividades comuns para e com as outras pessoas. Muitas vezes, essa pessoa
comporta-se como se tivesse menos idade do que realmente tem.
A deficiência intelectual é resultado quase sempre de uma alteração do desempenho
cerebral provocada por fatores genéticos, distúrbios na gestação, problemas durante o parto
ou na vida após o nascimento.
Principais tipos de deficiência intelectual:





Trissomia 21
Síndrome de Angelman
Síndrome de Rubinstein-Taybi
Síndrome de Lennox-Gastaut
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Estudo de caso

A Maria é uma menina que pertenceu a uma família disfuncional, tendo sido
encaminhada para um Centro de Acolhimento em função de comportamentos de negligência
dos progenitores. A Maria foi adotada por uma outra família desde bebé, sendo esta estrutura
familiar composta atualmente pelos pais e por ela própria. O pai é agricultor e a mãe é
doméstica, sendo a Maria uma criança bastante protegida e alvo de todos os cuidados
necessários ao seu bem-estar físico. Os pais adotivos são cooperantes e interessados pelo
sucesso educativo e pessoal da sua filha. É teimosa, irrita-se facilmente e por vezes mostra-se
agressiva quando contrariada levando-a ao incumprimento das regras. Perante este
comportamento, a mãe adota uma atitude de compreensão e paciência. É uma mãe atenciosa
e preocupada, mas que por vezes torna-se passiva e até permissiva perante a conduta da filha.
A aluna iniciou o seu percurso escolar aos 2 anos e meio. A adaptação ao meio escolar
foi difícil e durou 6 meses. As queixas apresentadas pelos agentes educativos eram em torno
da instabilidade comportamental, da agitação motora constante, do incumprimento de regras,
da dificuldade em terminar uma tarefa e da troca constante de área de brincadeira.
No período que antecedeu a escolarização, as educadoras referiram que a Maria era
uma criança com muita dificuldade em manter a atenção. A compreensão oral dos conteúdos
era limitada, necessitando de uma atenção acrescida. Acrescentaram ainda que a aluna
apresentava comportamentos desajustados como o mexer nos órgãos genitais com alguma
frequência e intensidade, o despir-se em frente aos colegas do sexo oposto, o pedir para lhe
mostrarem “as nádegas”, que dificultaram a gestão do grupo, reconhecendo o
constrangimento e o não saber lidar com a situação.
A Maria tem 10 anos e apresenta um comportamento agitado, sendo uma criança
impulsiva que age sem pensar. Segundo a avaliação técnico-pedagógica, a aluna apresenta
Deficiência Intelectual Ligeira, onde são evidentes dificuldades de aprendizagem de caráter
permanente associadas a défice de atenção (medicada com Concerta) e a uma desordem
emocional. Apresenta, ainda, um défice visual acentuado.
As suas potencialidades são ao nível da comunicação oral.
As suas principais necessidades educativas situam-se ao nível cognitivo (memória,
atenção; raciocínio e cálculo); ao nível da orientação espácio-temporal; ao nível da
motricidade fina e global; ao nível do controlo emocional, da motivação e do empenho
escolar.
Neste ano letivo, a aluna encontra-se no 4º ano mas com um desenvolvimento
académico correspondente a um 2º ano de escolaridade. As adequações curriculares da Maria
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incidem num currículo funcional, visto a aluna não desenvolver competências para atingir as
metas estabelecidas. A discente beneficia de apoio ao nível da psicomotricidade, da
psicologia e do ensino especial.
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Estratégias de intervenção

Na sala de aula
Português
 Utilizar de textos adequados às suas capacidades;
 Recorrer a materiais lúdico/ manipuláveis ;
 Vivenciar experiências significativas;
 Reforçar os aspetos positivos;
 Planificar as atividades respeitando o ritmo da criança;
 Posicionar a aluna próximo do professor de modo a captar a sua atenção;
 Utilizar discurso com linguagem simples e acessível;
 Acordar as tarefas a realizar semanalmente;
 Apresentar as matérias mais complexas no início do dia;
 Apoio tutorial por um colega de referência;
 Recorrer a meios audiovisuais para a leitura;
 Ordenar imagens de histórias com sequencialidade temporal e espacial;
 Divisão silábica de palavras, oralmente e por escrito;
 Realizar jogos de discriminação auditiva;
 Reconhecer publicamente as vitórias da aluna;
 Ordenar imagens de histórias com sequência temporal e espacial;
 Recontar histórias lidas e/ou ouvidas;
 Proporcionar tarefas adequadas ao seu nível cognitivo de modo a promover e manter a
sua motivação para o trabalho escolar;
 Exercícios de treino de regras ortográficas;
 Produção escrita de diálogos/ textos/ notícias…;
 Realização de palavras cruzadas, sopa de letras sempre que houver períodos de
saturação;
 Completar palavras;
 Completar frases;
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 Ordenar frases simples;
 Identificar a fronteira das palavras;
 Preenchimento de crucigramas;
 Associação de palavras e/ou frases a imagens;
 Construção de frases com palavras dadas;
 Ditado de palavras e frases;
 Correspondência imagem/palavra;
 Utilização do computador.

Matemática
 Realização de fichas/exercícios matemáticos de acordo com as dificuldades
diagnosticadas;
 Aproveitar as rotinas da sala de aula para aplicar noções matemáticas (horas, dinheiro,
calendário,...);
 Realizar jogos didáticos que envolvam o cálculo mental;
 Realizar exercícios lúdicos de memorização das tabuadas;
 Leitura e interpretação de tabelas e de ábacos;
 Manipular o tangran, o geoplano e o material Cuisenaire.

Autonomia
 Refletir com a aluna acerca da utilidade de conteúdos aprendidos;
 Treinar tarefas funcionais;
 Relacionar a teoria com a vida real para a consolidação dos conteúdos aprendidos;
 Selecionar atividades úteis para a vida presente e futura, de acordo com as suas
preferências;
 Participação em atividades escolares e/ou socioculturais juntamente com a turma
(distribuição de material,… participação em projetos: Eco-Escolas, teatro..)

-7-

Com a família
 Apoiar a aluna na realização das tarefas escolares;
 Reunir com os professores para partilha de informação e aconselhamento;
 Realizar exercícios criativos que envolvam a memória:
 recitar poemas infantis,


ler pequenas histórias;



recorrer à mímica para se expressar;



fazer pequenas dramatizações;

 memorizar lengalengas, provérbios e adivinhas;


falar sobre imagens;



cantar músicas e bater as palmas para identificar as sílabas.

 Incentivar o gosto pela leitura usando a linguagem dos livros - as imagens, as palavras
e as letras - para perceber que os livros podem ser analisados, lidos e desfrutados,
vezes sem conta;
 Promover o aspeto cultural: visitar museus, assistir a peças de teatro ou musicais,
conhecer outras cidades da ilha;
 Valorizar cada conquista da criança.

Avaliação

 Instrumentos de avaliação adaptados, de acordo com os conteúdos trabalhados e o
ritmo de aprendizagem da aluna;
 Privilegiar o reforço visual (imagens e palavras destacadas ou sublinhadas) para captar
a atenção e ajudar na compreensão dos enunciados escritos (frases/textos);
 Apresentar questões de:
 escolha múltipla;
 verdadeiro/falso;
 correspondência.
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 Leitura dos enunciados (frases extensas, questões, textos simples) para melhor
compreensão da informação;
 Orientar as provas escritas (explicar cada questão);
 Concretizar os enunciados das situações problemáticas;
 Comunicar com a aluna procurando o seu olhar de forma a captar a sua atenção com
reforços de encorajamento na realização das tarefas/provas;
 Dar mais tempo para a resolução dos exercícios das fichas;
 Permitir que a aluna resolva as fichas de avaliação em ambiente sossegado (sala de
apoio), com a presença da docente especializada.
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Ficha de intervenção
EB1/PE d.....................................................................................................
Nome: ______________________________________________________
Data: ____________________________ Docente ____________________

Área: Linguagem
Subáreas: Compreensiva e Expressiva

1.

Lê o texto com atenção.

A Helena telefonou à sua amiga Sónia.
No sábado, vão ao Zoo.
No Zoo a mana da Sónia, a Filipa viu um hipopótamo.
A Helena viu o leão deitado na lama. A Sónia deu comida à foca.
Foi um dia lindo!

2.

De acordo com o texto, completa as frases, colocando um X na resposta
correta.
Filipa
A Helena ligou à
Sónia
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sábado
As amigas vão ao zoo no
jipe

leão
A Filipa viu um
hipopótamo

leão
A Helena viu um
hipopótamo

lama
À foca, a Sónia deu
comida
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3.

Escolhe a frase que corresponde à gravura. Escreve-a.

_________________________________________________________________

4.

Divide as sílabas das palavras.
baliza

holofote

_________________

____________________

leque

raquete

__________________

_________________
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5.

Legenda as imagens com as palavras dadas.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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6.

Copia e completa as frases.

O Hugo ouviu o

na capela.

__________________________________________________

ao lume.

A Bela põe a

__________________________________________________

O Zé viu o

no Zoo.

eo

_______________________________________________

7.

Ordena as palavras e constrói uma frase.
menina

A

banana.

come

______________________________________________________
8. No Zoo, a Helena encontrou um pássaro
bebé. Que achas que ela fez com ele?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Área: Psicomotricidade
Subárea: Lateralidade

1. Desenha um balão na mão direita de cada criança.

2. Pinta os animais que estão virados para o lado esquerdo.

3. Pinta os objetos que estão à direita do balão.
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Área: Psicomotricidade
Subárea: Orientação espacial

1. Pinta o animal que vai à frente do gato.

2. Pinta o animal que está entre a borboleta e o gato.
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Área: Psicomotricidade
Subárea: Orientação temporal
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6. Escreve o número que está antes e depois dos apresentados.
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7. Resolve as situações problemáticas:
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Área: Percetiva
Subárea: Perceção visual

1. Completa as palavras com as vogais.

2. Completa as palavras com as consoantes.
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Área: Motricidade
Subárea: fina

1. Contorna os tracejados e pinta a figura.
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Área: Motricidade
Subárea: ampla

Sugerimos a realização dos jogos abaixo ilustrados para desenvolver
a motricidade global da criança.

- 22 -

- 23 -

