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Resumo Com este artigo pretendemos ventilar os contributos do Universal Design for Learning 

(UDL) para o desenvolvimento de percursos inclusivos. A investigação, ainda numa fase preliminar, 

insere-se na área da Educação Especial e prende-se com a necessidade de aprofundar conhecimentos 

sobre a realidade do 1.º Ciclo, com a importância que atribuímos à intervenção contribuindo para uma 

melhoria da qualidade educativa envolvendo as Tecnologias de informação e Comunicação (TIC) e 

as Necessidades Educativas Especiais (NEE) e com a urgência que sentimos em apoiar os docentes a 

“chegarem” a todos os alunos, através de uma abordagem inclusiva do currículo. De forma a 

operacionalizar o problema em estudo, ou seja, como as TIC podem contribuir para uma abordagem 

inclusiva do currículo com recurso ao UDL, para todos os alunos, com e sem NEE, almejamos atingir 

os seguintes objetivos específicos: - Investigar acerca do conceito do UDL identificando princípios, 

características e contributos para a escola inclusiva; - Verificar qual a formação dos docentes ao nível 

das TIC, dos Recursos Educativos Digitais (RED) e o seu conhecimento acerca do CAST UDL Book 

Builder; - Promover uma formação para docentes sobre o UDL, concretamente sobre a construção de 

e-books acessíveis com a ferramenta de autoria CAST UDL Book Builder projetada a partir do 

conceito do UDL, interpretando o seu impacto na prática pedagógica; - Descrever uma perspetiva 

atualizada acerca da utilização real das TIC no 1.º Ciclo no Agrupamento de Escolas de Tondela 

Cândido de Figueiredo, percebendo-se ou não a evolução dos recursos educativos tradicionais 

(analógicos), para os recursos digitais; - Desenvolver uma abordagem inclusiva do currículo para 

todos os alunos, com o apoio ao UDL e fomentando a utilização de RED construídos através do Book 

Builder. Através de uma revisão bibliográfica aprofundada são analisados os conceitos base que 

sustentam a adoção do UDL, utilizando uma metodologia híbrida ou mista. O UDL apesar de ter a 

sua origem no conceito de Design Universal aplicado à arquitetura, visa integrá-lo nos processos de 

ensino e aprendizagem. Abrange três princípios compreendidos pelos avanços da Neurociência, que 

são essenciais para refletirmos profundamente sobre as redes de reconhecimento, de estratégia e 

afetivas envolvidas na aprendizagem. Trata-se de uma conceção inovadora e com enorme potencial, 

merecedora de investigação aprofundada, que nos parece relevante para uma escola e uma educação 

inclusiva. 
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