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O que fazer se...
... você tem de preparar um aluno com dificuldades de aprendizagem
específicas para um teste ou exame?

Avaliações e exames
Os alunos com distúrbios de aprendizagem geralmente têm dificuldade em ler e
interpretar o significado do que leem, o que pode ter um grande impacto
negativo durante os testes e exames. Além disso, a ansiedade e o medo do
fracasso podem aumentar essas dificuldades.

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

Use diferentes formas de avaliação: escrita, oral, prática, portfólio.

•

Teste oral: cara a cara, ou o aluno escuta a pergunta gravada e dá a
resposta num segundo gravador.

•

Teste escrito: dê tempo suplementar para o aluno concluir o teste ou
encurte o teste; em casos extremos permita que o teste seja concluído
em casa sob supervisão dos pais.

•

Permita o uso de computadores ou outros dispositivos tecnológicos, se a
criança o pedir (usar o teclado reduz a fadiga de crianças com disgrafia
e facilita a organização de crianças com dispraxia); permita o uso do
corretor ortográfico.

•

Permita testes com consultas a livros e cadernos de apontamentos ou
permita que os alunos tragam uma página de notas para o teste.
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•

Ensine as crianças a organizar notas de revisão.

•

Reduza a carga de trabalho de revisão.

•

Separe tipos bem diferentes de exercícios, de preferência coloque só um
exercício em cada página.

•

Não penalize a ortografia a não ser no ditado.

•

Se algum aluno obtiver uma nota baixa num teste permita que ele faça o
teste novamente ou permita que ele obtenha alguns créditos extra.

•

Faça vários pequenos testes em vez de um ou dois grandes.

•

Promova a participação e incentive a tentativa e o esforço.

•

Organize um calendário de aulas onde poderão marcar os próximos
testes e tarefas.

Recomendação de ferramentas
•

Animoto é uma aplicação que permite aos alunos fazer um pequeno
vídeo do que aprenderam numa lição.

•

Audionote é uma aplicação que permite aos alunos terem uma
combinação de gravador de voz e bloco de notas.

•

Classclick é uma aplicação que permite aos professores publicarem as
tarefas para os alunos, onde podem fornecer informação sobre as
tarefas e ajudar os alunos a monitorarem o progresso do seu trabalho.
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