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Estudos sobre o impacto das TIC salientam
vantagens para crianças com NEE

Diversos investigadores um pouco por todo o mundo, que se debruçam sobre o impacto, as
vantagens ou desvantagens, os benefícios ou prejuízos da utilização das Novas Tecnologias na
Infância e na Adolescência, têm chegado a conclusões concordantes relativamente a um grupo
muito específico: as crianças com Necessidades Educativas Especiais. Os resultados
observados têm sido amplamente positivos, quer do ponto de vista dos desempenhos das
crianças, quer da perspectiva da sua própria satisfação pessoal.

Entre outros aspectos, as TIC ajudam estas crianças a melhorar o seu desempenho escolar, a sua atitude,
a sua motivação, ultrapassar barreiras de linguagem e de comunicação até então impossíveis de
superar. Permitem a criação de currículos personalizados, adequados às características e necessidades de
cada aluno. Estas novas ferramentas fazem com que se sintam mais capazes e mais integradas na sua
turma. Bruce Perry, especialista em desenvolvimento cerebral e crianças em contextos de crise,
internacionalmente reconhecido, concorda com esta ideia quando indica que os resultados têm sido
altamente positivos para as próprias crianças. Ultrapassar dificuldades a nível de motricidade fina e grossa
(melhoria da caligrafia, por exemplo), poder apresentar trabalhos de forma mais rápida e organizada,
ajuda estas crianças a melhorar o seu desempenho escolar e a sua auto-estima.

Por outro lado, para crianças com dificuldades de processamento de informação, a utilização de software
de Escrita com Símbolos, com o qual podem visualizar a imagem/símbolo que corresponde a cada
palavra, além da possibilidade de ouvir a sua pronuncia, “ajuda a criança a interiorizar eficientemente a
informação acerca do tópico” em questão. E se a criança consegue uma melhor performance, sentir-se-á
também melhor consigo própria, mais capaz de perder o medo e repetir a tarefa, defende o investigador.

O estudo da BECTA (British Educational Coomunications and Technology Agency) publicado em Janeiro
de 2007 sobre "O impacto das TIC na escola refere, por seu turno, que “uma parte substancial da
investigação feita neste domínio conclui que as TIC podem efectivamente servir de apoio aos alunos com
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necessidades educativas especiais ou adicionais”, registando-se melhorias significativas nível da
“comunicação, participação e auto-estima.

Ciente destas questões, a Cnotinfor há muito desenvolveu uma área de produtos específicos para crianças
com necessidades especiais ou adicionais, quer a nível de Software, quer a nível de periféricos de
acessibilidade . Os retornos da utilização desses produtos, obtidos quer por empresas, instituições, quer
por terapeutas, pais e pelas próprias crianças, têm confirmado o que diz a investigação, razão pela qual
nos congratulamos. Se ainda não conhece estas soluções, contacte-nos hoje mesmo. Estamos disponíveis
para aconselhamento e apoio na procura de respostas em conjunto.
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