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Resumo Este relato de experiência é de natureza qualitativa fundamentando-se em estudos que 

discutem a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) que viabiliza a construção de novos 

canais de comunicação para a pessoa com deficiência através da valorização de todas as formas 

expressivas de comunicação (Schimer et al, 2007 e Sartoretto et al, 2010) e a Tecnologia Assistiva 

(TA) entendida como um auxílio que promove a ampliação de uma habilidade funcional deficitária 

por circunstância da deficiência (Bersch, 2006). Estes recursos devem ser facilitadores na realização 

das tarefas escolares, nas salas de aula regulares. São eles que vão eliminar as barreiras impostas pela 

deficiência e/ou pelo meio, para que os alunos possam participar de todas as atividades escolares em 

interação com seus colegas Sartoretto et al. (2010) . O objetivo, deste estudo, foi orientar os 

professores sobre o uso de recursos sensoriais e pedagógicos de baixa tecnologia para alunos com 

deficiência incluídos na escola regular. Acreditamos que a utilização deste tipo de recurso possibilita 

a comunicação do aluno com deficiência na sala de aula eliminando as diversas barreiras em seu 

processo de aprendizagem. Para a construção dos recursos de baixa tecnologia (avental interativo, 

acionador adaptado, álbum sensorial, trifásico etc.) tivemos como foco o tipo de deficiência, a seleção 

adequada do recurso e sua aplicação no contexto da aula. Procuramos construir materiais visando 

atender os alunos na aula através de projetos educativos levando em consideração suas habilidades 

motoras, visuais, auditivas e cognitivas. Estes recursos sensoriais e pedagógicos foram construídos 

pelos professores de forma que o aluno conseguisse manuseá-los e explorá-los, podendo assim 

participar das atividades variadas com seu grupo. Ficou evidenciado com o estudo que não é o 

resultado da execução da tarefa que deve ser avaliado, mas sim se o recurso facilitou ao aluno 

participar e interagir na atividade como também se o objetivo educacional pretendido foi atingido. 

Este trabalho possibilitou, ainda, uma orientação objetiva, não somente aos professores e colegas na 

sala mas também a família sobre a maneira mais eficiente de utilizar estes recursos visando oferecer 

suporte a comunicação, autonomia e autoestima do aluno incluído em contextos regulares de ensino. 
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