
Resumo 
 
A expressão plástica ocupa um lugar privilegiado no desenvolvimento psicomotor da 

criança, e oferece-lhe a oportunidade de manipular directamente os materiais de 

comunicação e expressão. A inclusão das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) em contexto educativo proporciona aprendizagens com um elevado grau de 

sucesso, ao nível do emprego destas como plataforma comunicacional, exploração 

didáctica e utilização de ferramentas na obtenção de resultados. No nosso estudo, a 

inclusão das TIC nos domínios referidos, aplicou-se a alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE). 

Perante estes cenários, decidimos utilizar duas aplicações multimédia no contexto da 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica (EVT) com os objectivos de estudar as 

potencialidades destas, de avaliar se o recurso às tecnologias facilita ao aluno adquirir 

competências e ainda cativa os agentes educativos para a utilização das mesmas. Para 

isso, foi necessário realizar um conjunto de estudos e identificar estratégias de 

aprendizagem, as quais, através do acesso às tecnologias, ajudem a uma melhor 

adaptação, integração e desenvolvimento de produtos para crianças com NEE. 

Pretendia-se também comparar o recurso a métodos de ensino/aprendizagem 

tradicionais com o recurso às tecnologias, para verificação e confronto dos resultados 

obtidos. 

Este estudo foi realizado com dois alunos portadores de deficiência mental moderada 

do 6.º ano de escolaridade, 2.º Ciclo do Ensino Básico, recorrendo a conteúdos na 

disciplina de EVT, ao longo do 2.º e 3.º períodos, no ano lectivo 2005/2006, no 

Agrupamento de Escolas de Vimioso, Centro de Área Educativa de Bragança. 

Cremos que seria interessante que um projecto similar, em próximos anos lectivos, 

pudesse ser implementado em todos os conteúdos de EVT, numa perspectiva de 

reforço aos resultados obtidos para alunos com ou sem NEE, pois é um apoio mais 

estimulante e interactivo para gestão do processo de ensino/aprendizagem de uma 

disciplina de índole prática como o é a de EVT. 

 
 



Abstract 
 

Visual arts hold a privileged place in a child’s psychomotor development and give 

him/her the opportunity to handle directly with communication and expression materials. 

The inclusion of the new information and communication technologies (ICT) in the 

educational context provides learnings with a high degree of success, being this used as 

a communicative platform, didactic exploration and use of tools in the attainment of 

results. In our study, the inclusion of the ICTs in the mentioned domains was applied to 

children with special educational needs. In light of these sceneries, we have decided to 

use two multimedia applications in the subject of Visual and Technological Education 

with the goals of studying their potentialities; evaluate if the resource to technologies 

allows the student to acquire competences and captivate the educational agents to their 

use. 

To do so, it was necessary to do a set of studies and identify the best learning 

strategies, which, through the access to technologies help to a better adaptation, 

integration and development of products for children with special needs. It was also 

necessary to compare the resource to traditional learning/teaching methods to the use 

of technologies and to verify and check the obtained results. 

This study was done with two sixth-grade elementary school students with a moderate 

mental retardation, using the contents of the Visual and Technological Education 

subject, during the second and third periods, in the years 2005/2006, in the Vimioso 

Group of Schools, included in the Educational Area Centre of Bragança. 

We believe it would be interesting that a similar project could be implemented in all VTE 

contents in future school years, in a perspective of reinforcement to all students with or 

without special needs, because this is a more stimulating and interactive support in the 

management of the learning/teaching process of such a practical subject as this one is. 

 


