Ficha de Revisão 7
O que fazer se...
... você deseja procurar apoio oficial para uma melhor integração dos alunos
com Dys na vida escolar?

Integração na vida escolar
A cooperação e a comunicação entre os professores são a base para uma
educação de boa qualidade e uma melhor experiência de ensino na escola.
Garante práticas de ensino coerentes, compreendendo o caráter e as
necessidades dos alunos, inclusive ajudando os professores a apoiarem-se
quando enfrentam dificuldades. Pode-se dizer que a cooperação dos
professores é ainda mais importante quando eles ensinam alunos com
dificuldades de aprendizagem específicas.

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

Tente métodos diferentes com alunos de turmas diferentes. No entanto,
uma vez que um método adequado tenha sido identificado, é melhor
garantir que os professores usam metodologias consistentes, ou o aluno
pode acabar ficando confuso.

•

Cooperar com outros professores. A colaboração com eles reforça as
diferentes estratégias de aprendizagem dos alunos. Compartilhe o que
você fez que ajudou seu filho. Trabalhar em equipa também é
tranquilizador para a criança, ela entende que não é deixada sozinha e
que há quem se esforce para lhe dar o melhor apoio possível.

•

Organize reuniões frequentes para conversar sobre a criança com Dys e
acompanhar o seu desenvolvimento durante todo o ano letivo. Ver como
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a criança progride em diferentes disciplinas escolares pode ajudar a
esclarecer os pontos fortes dela e a indicar-lhe como adaptar o seu
estilo de ensino.
•

Informe os seus colegas. Use um caderno para comunicar com eles
sobre o progresso e as estratégias do aluno que funcionaram, pois as
crianças podem ser tímidas demais para entregá-lo espontaneamente a
cada professor.

•

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

Recomendação de ferramentas
Clique nas palavras em baixo, que são links para websites especializados:
•

Google forms

•

Seesaw
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