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Resumo Tendo em conta que a Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID) se caracteriza por 

um nível de funcionamento intelectual abaixo da média e por limitações dos comportamentos 

adaptativos e que, a aprendizagem dos alunos com DID, se processa de forma mais lenta e constatando 

que as inovações e avanços no campo das tecnologias aplicadas à deficiência e à vida quotidiana dos 

deficientes desencadeiam a produção de novos meios, técnicas e instrumentos que favorecem os 

processos de aprendizagem, profissionalização, autonomia e inclusão social destes cidadãos, 

procurou verificar-se se as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), representam, para os 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), um significativo progresso na aprendizagem 

e na criação de oportunidades de formação e trabalho. Com base nestes pressupostos, a intervenção 

teve como objetivos: (i) caraterizar as capacidades comunicativas duma criança com DID, (ii) utilizar 

o software educativo “Os Jogos Da Mimocas” com a criança para que pudesse identificar imagens do 

quotidiano, sons de animais e contextualizar objetos (iii) promover a melhoria das suas capacidades 

comunicativas através da utilização do software. Optou-se pela realização de um estudo de caso, 

assente numa metodologia de investigação – ação, em que a exploração reflexiva que o professor faz 

da sua prática visa contribuir para resolver problemas e para introduzir alterações nessa prática porque 

se pretendia, simultaneamente, refletir sobre o impacto da utilização do software educativo na 

comunicação de uma criança com DID e encontrar estratégias de apoio à atividade profissional. 

Depois da intervenção registaram-se alterações positivas na criança, nomeadamente na utilização do 

software educativo, que passou a ser utilizado pela educadora, com o grupo, no contexto educativo 

da menina, reforçando as possibilidades de sucesso, ajudando a consolidar as intervenções, 

contribuindo para a inclusão da criança e motivando a educadora a refletir sobre a prática pedagógica 

e sobre o uso das TIC como ferramentas facilitadoras do sucesso demonstrando a eficácia da 

utilização das TIC na inclusão de crianças com NEE, em comunidades escolares dinâmicas e 

devidamente apetrechadas de recursos físicos e de recursos humanos. 
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