
(Não) Há longe na distância?
OLGA SÁ/ANABELA SILVA 

O tempo sempre trouxe a mudança, mas ninguém estava preparado para esta mutação, muito menos

para a rapidez e a urgência com que ela aconteceu. Falar desta época, implica falar de distância. E

pensar na distância transporta-nos para a viagem que alguém faz no livro de Richard Bach “Não há longe

nem distância”. Nele podemos perceber que o mais importante nas relações não se pode quantificar ou

transformar em presentes ou mesmo em presença física. Não precisas de estar ao lado de alguém para o

veres crescer, isso não depende de ti. Mas, o que não podes deixar é de partilhar a alegria de viver, essa

sim, encurta a distância e faz-te presente.

A  Escola assistiu neste ano a uma mudança transformadora das suas práticas, passando de uma

modalidade presencial para o Ensino à Distância, por motivo da Pandemia Covid 19. Findo este ano

letivo, importa dar lugar a uma reflexão em torno deste processo de ensino-aprendizagem e de como

podemos potenciar a participação de tod@s. Este singelo contributo procura apoiar os agentes

educativos na sua dinâmica com os alunos, especificamente com aqueles que possuem graves

limitações cognitivas, motoras, sensoriais, ou outras. 

Por este motivo, lançamos alguns tópicos para reflexão: 

- Tod@s os alunos da turma têm que ser considerados (direito à Educação); 

- A identificação das potencialidades da turma (caracterização) pode fomentar a partilha, a criatividade,

a autonomia e a responsabilidade entre pares (por ex. recorrentemente é o docente que inventaria as

atividades/tarefas/exercícios para os alunos; sugestão - com um mapa organizador, solicitar ao alun@  

 que selecione uma atividade para outr@ colega dentro da área temática/aprendizagem essencial

designada; este tipo de atividade fomenta um melhor conhecimento dos pares, pois o aluno terá que

refletir sobre a adequação da mesma ao perfil do colega/contexto de aprendizagem).

- A diversificação de metodologias de ensino nas sessões síncronas (sugestão: guardar cinco minutos da

sessão para que sejam apresentados desafios lançados aos alunos, por ex. dois alunos apresentarem

materiais sobre determinado tema (expressão artística, expressão motora, ecologia, ...) através de

diferentes registos:fotografia; desenho; vídeo, ou outro. Neste tipo de atividade, um aluno com grave

comprometimento cognitivo pode partilhar uma atividade da sua vida, p. ex. fotografia de um passeio à

beira mar com uma pequena descrição, potenciando, assim, por exemplo, uma breve reflexão para a

preservação dos mares/das praias na disciplina de ciências naturais. 

- Potenciar o trabalho colaborativo:  articular com a equipa multidisciplinar (docentes de educação

especial; técnicas especializadas: psicóloga, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, entre outros) para

 adaptações na intervenção, nas ferramentas, nos materiais, ou outros. 

- Apostar numa comunicação ativa; 

- Elaborar um plano de acompanhamento próximo e sistemático; 

- Debater conjuntamente formas de resolução e superação de dificuldades na participação e interação a

distância.

Este é um caminho, que todos vamos construindo, e só através de um olhar atento e de uma ação

consistente, segura, flexível é que podemos chegar onde queremos: "O nosso melhor, sempre!" (lema do

Agrupamento). 

Bem haja a todos pela vossa atenção! 
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A intervenção
multidisciplinar
no âmbito
terapêutico   
ANDREIA MONTEIRO/MARGARIDA

AMORIM/ANA VILA 

A intervenção terapêutica na modalidade Ensino

à Distância (E@D) foi sem dúvida um desafio,

que transformámos numa oportunidade para

que os alunos pudessem continuar a desenvolver

competências, de acordo com os  seus perfis de

desenvolvimento, interesses e motivações. A

família teve um papel fundamental como

coorientadora neste processo. Foi essencial

compreender as dinâmicas familiares, para que

as sugestões fossem ajustadas,  no  seio de cada

rotina familiar, valorizando-se a dinamização de

atividades da vida diária (cuidados com o corpo),

vida diária instrumentais (interação com o

ambiente), lazer, participação social,

comunicação e regulação emocional/gestão

comportamental.

Este foi, sem dúvida, o primeiro passo para a

delineação de estratégias, atividades e materiais, que

promovessem a  continuidade do processo terapêutico

fora do contexto escolar. O feedback contínuo por

parte das famílias permitiu que a equipa elaborasse

uma planificação semanal, que ao longo de todo o

processo foi sempre  reajustada, conforme

as  necessidades de cada aluno/família. Algumas das

atividades foram acompanhadas com recurso a

tutoriais desenvolvidos e sugeridos pelas técnicas

especializadas,  permitindo uma real compreensão dos

objetivos a alcançar e orientando para a modelação na

execução das atividades com o aluno. Por conseguinte,

a comunicação com as famílias ocorreu de forma

sistemática, por várias vias: e-mail, telefónica,

videochamada e whatsApp. 

Nesta modalidade de E@D, as mesas redondas deram

lugar às tecnologias e aos ambientes digitais!

Este contacto permanente contribuiu quer para a

monitorização do trabalho a desenvolver/desenvolvido,

quer como escuta-ativa das reais necessidades por que

estavam a passar, permitindo um espaço de partilha e

de resolução de problemas.

"Nesta modalidade de
E@D, as mesas redondas

deram lugar às
tecnologias de informação
e aos ambientes digitais!"


