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Carta para as famílias 

 

 Pais / responsáveis e alunos do Núcleo de Apoio Multidisciplinar, seguimos para mais um 

ano, ainda vivenciando os efeitos e consequências da pandemia da COVID-19. Continuamos 

otimistas e esperançosos que em breve poderemos nos ver pessoalmente, porém, enquanto esse 

momento não chega, seguimos elaborando vídeos com conteúdo de atividades/brincadeiras, 

histórias. 

 Se vocês acompanharam nossas produções durante todo esse tempo, puderam perceber o 

quanto melhoramos e aprimoramos! Nesse ano de 2021, a Equipe preparou  um vídeo de boas-

vindas e demais atividades.  

 Estamos planejando nosso reencontro com carinho!  

 Esperamos vê-los em breve!  

 

Atenciosamente, 

    Equipe do Núcleo de Apoio Multidisciplinar  

 

As psicólogas do Núcleo estarão disponíveis para orientações, questionamentos e trocas de 

experiências que podem surgir durante esse período. Os pais / responsáveis que quiserem ou 

precisarem de orientações podem encaminhar e-mail para: 

apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br 

 

Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela Equipe do 

NAM – Núcleo de Apoio Multidisciplinar para este período de quarentena: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CgomC8i_y8TiJ3A9beaIYr-R1sWiCy7M?usp=sharing  
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Tecnologia Assistiva em Contextos Educacionais 

  

Texto Informativo- por Ana Paula Oliveira da Silva Diatchuk, Psicóloga e 

Anne Gabrielle Botega, Terapeuta Ocupacional 

 

É do conhecimento da sociedade que a oferta de um ensino de qualidade para todos na 

escola regular está amparada por lei no território brasileiro, mas são muitos os percalços 

enfrentados para se efetivar tais direitos.  

A educação de qualidade somada à atenção, diversidade e inclusão escolar, demandam 

uma maior flexibilidade e diversificação das práticas e estratégias pedagógicas, de modo a 

assegurar que todos os alunos, sem exceção, obtenham a oportunidade de desenvolver as 

competências básicas estabelecidas no currículo escolar. Entretanto, quando se fala em educação 

inclusiva, as atitudes precisam passar por mudanças estruturantes de concepção, que vão além 

das estratégias ou práticas pedagógicas. A condição mais importante para o desenvolvimento de 

uma educação inclusiva é que a sociedade em geral e a comunidade educativa tenham uma atitude 

de aceitação, respeito e valorização das diferenças. 

O Brasil vem se reinventando em uma sequência histórica, principalmente, em relação à 

mudança do seu olhar e seus valores no que diz respeito à diversidade humana. Pensar em ações 

que garantam os direitos de todos tem mobilizado políticas públicas diversas há anos. Neste novo 

contexto, é esperado que a sociedade promova as condições de acessibilidade necessárias, a fim 

de possibilitar às pessoas com deficiência viverem de forma independente e participarem 

plenamente de todos os aspectos da vida. Como exemplo destas condições supracitadas está a 

Tecnologia Assistia, tema central deste texto. 

Definição de Tecnologia Assistia 

De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas, Tecnologia Assistia (TA) é uma área do 

conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade 

e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Qualquer produto, instrumento, 

equipamento ou sistema técnico utilizado por uma pessoa incapacitada, especialmente produzido 

ou geralmente disponível, que se destina a prevenir, compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar 

a incapacidade pode ser TA. 

O objetivo básico é sempre o de potencializar as capacidades residuais das pessoas com 

deficiência, diminuindo os efeitos de suas incapacidades e criando condições para o máximo 

desempenho funcional de cada usuário. Esses instrumentos adaptados citados anteriormente são 

divididos em duas categorias: que envolvem baixa tecnologia/ complexidade, ou seja, são artigos 



simples, com facilidade de adaptação, tais como talheres, materiais de escrita, órteses, entre 

outros. E que envolvem alta tecnologia/complexidade, cuja adaptação requer mais estudos, tempo 

de fabricação e investimento financeiro, tais como, cadeira de rodas, próteses, dispositivos de 

comunicação, computadores, carro modificado. 

Exemplos de Tecnologia Assertiva 

Baixa Tecnologia/Complexidade 

Prancha de Comunicação 

 

Órteses 

 

 

                    



Abotoador 

 

Alta tecnologia/complexidade 

Carro adaptado 

 

Mobiliário escolar 

 



 

Prótese 

 

Desta forma, a intervenção pedagógica através da Tecnologia Assistiva (TA) é de extrema 

importância para o desenvolvimento social, linguagem expressiva e receptiva, e cognitiva do aluno, 

contribuindo para seu desenvolvimento em vários aspectos junto ao processo da aprendizagem, 

mediando, facilitando e intervindo para que todos possam estar juntos, cada um em seu compasso, 

ritmo e tempo, mas em pleno funcionamento como uma orquestra,  considerando todas as 

individualidades e especificidades, junto a diversidade e heterogeneidade dos alunos, professores 

e demais atores do contexto escolar, que de maneira conjunta, estabelecem trocas, relações, 

interações e assim é esperado que cada um, traga suas potencialidades e eficiências através da 

Tecnologia Assistiva. 

A adequação da escola para o atendimento de qualquer aluno, implica na adoção de 

diferentes métodos, recursos e serviços. Dentre estes é possível identificar a Tecnologia Assistiva, 

assim, pensando na escola inclusiva e nas adaptações necessárias que esta deve fazer a fim de 

atender as individualidades e especificidades de um público de alunos tão diversificado, já que a 

Tecnologia Assistiva (TA), pode  ser vista como uma ferramenta com amplas possibilidades de ser 

disponibilizada ao aluno que apresenta necessidades específicas e suas individualidades, trazendo 



resultados concretos e imediatos os quais promovem acessibilidade, minimizam e ou quebram 

barreiras e favorecem a interação de todos, garantindo a acessibilidade escolar. 

A tecnologia assistiva colocada a serviço da escola, é uma das possíveis formas de favorecer 

o acesso a todos e com isso, romper barreiras como as de comunicação, de acesso, de interação 

social, de aprendizagem, nas quais os alunos terão maiores possibilidades de expressar e 

comunicar-se, de interagir e aprender com o mundo que o cerca, assim a tecnologia assistia 

favorece a possibilidade de interação com os pares, agregando um fator de desenvolvimento social. 

Frente a este contexto pode-se concluir que a tecnologia assistia TA, tem uma utilização 

ampla, na sala de ensino regular, no contexto escolar cumprindo e atuando como facilitador dos 

objetivos pedagógicos, na interação com objetos de aprendizagem e na vida social do aluno. Já 

que existem várias possibilidades de exercícios e tarefas que, depois de impressas podem ser 

realizadas tanto na sala de aula e até mesmo em casa.  
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