Ficha de Revisão 2
O que fazer se...
...tem um aluno com distúrbios de aprendizagem na sua sala de aula?

Alunos com dificuldades de aprendizagem específicas
na sala de aula
Ter um aluno com distúrbios de aprendizagem na sala de aula é
frequentemente muito complicado para os professores, pois responder
adequadamente às necessidades de alunos com DAE não é fácil. É importante
que os professores tenham apoio para usar métodos pedagógicos apropriados
e para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo.

Coisas que você pode fazer
Uma lista de ideias que pode aplicar na sua sala de aula:
•

Informe-se sobre as DAE dos seus alunos e as habilidades que podem
afetar, bem como sobre as capacidades que eles têm.

•

Desenvolva um relacionamento aberto e confiável entre pais e
professores.

•

Converse com os pais do aluno para obter mais informações sobre a
sua situação específica.

•

Converse com outros alunos para definir uma estratégia comum para
ajudarem a criança. Você também pode conversar com especialistas
técnicos da escola (psicólogo), que devem fornecer informações e
conselhos adicionais.

•

Reserve tempo para conhecer melhor os seus alunos. É importante que
o professor não apenas compreenda as dificuldades da criança, mas
também os seus pontos fortes e interesses.
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•

Identifique como o seu aluno aprende melhor e acompanhe o que
funciona ou não funciona.

•

Acompanhe atentamente o progresso do aluno.

•

Incentive o aluno a participar ativamente no processo de adaptação à
aprendizagem.

•

Use os princípios do Desenho Universal da Aprendizagem no seu
ensino.

•

Rejeite qualquer discriminação.

Ferramentas recomendadas
•

Desenho Universal da Aprendizagem

•

Remind
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