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Resumo O presente estudo dá a conhecer as aquisições alcançadas por dois alunos com Necessidades 

Educativas Especiais de carácter permanentes (NEE), integrados numa turma do ensino regular do 1º 

Ciclo do Ensino Básico (1ºCEB), no âmbito da realização de tarefas de leitura e escrita com o apoio 

do software educativo "Comunicar com Símbolos". Tendo como suporte o ensino de tutores entre 

pares, este estudo procura (a) verificar se as funcionalidades do software "Comunicar com Símbolos" 

auxiliam os alunos com NEE na concretização de tarefas de leitura e da escrita; (b) avaliar o papel do 

ensino de tutores para a aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos com NEE aquando da 

utilização das funcionalidades do software "Comunicar com Símbolos". Seguindo uma lógica 

investigativa de índole qualitativa, do tipo exploratória-descritiva, os dados revelam que as 

caraterísticas e funcionalidades do software educativo "Comunicar com Símbolos" promoveram nos 

participantes a reflexão sobre os seus produtos escritos, um maior facilidade de auto-correção, um 

ajustamento crescente do ritmo de trabalho individual ao ritmo da turma, uma maior independência 

relativa ao apoio do professor e uma participação ativa em atividades de leitura e escrita, num 

contexto de sala de aula do 1º CEB. No que respeita ao papel do ensino de tutores, verificou-se que 

esta metodologia de ensino/aprendizagem foi essencial para que os alunos com NEE retirassem 

vantagens das funcionalidades do software educativo introduzido em sala de aula. Com o apoio dos 

pares, realizaram produtos escritos que foram ao encontro das suas competências de comunicação 

oral, não se limitando às suas competências de comunicação escrita e refletiram sobre elementos 

fundamentais para os progressos ao nível da leitura e da escrita, como a ortografia e a sintaxe. Os 

dados revelam, ainda, que os tutores também retiraram benefícios desta experiência, desenvolvendo 

a sua capacidade de reflexão e expressão, observando-se o que se designa de efeito-tutor estudado 

por Barnier (1989, citado por Monteiro, 1995). Esta investigação apresentou e validou um novo 

software educativo, para além de apresentar uma metodologia diferenciada para a aprendizagem da 

leitura e da escrita, permitindo aprofundar conhecimentos ao nível das TIC e das metodologias de 

trabalho no âmbito da educação inclusiva. 
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