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1. Resumo 

No cenário brasileiro atual, sobre o qual a tecnologia ganha cada vez mais 

espaço e torna as atividades cotidianas mais simples, não há razões para se prender 

a formas de ensino tradicionais. É possível, por exemplo, utilizar aparatos tecnológicos 

para se empregar estes mesmos métodos já comprovados em um novo formato - um 

aplicativo mobile - tornando o ensino mais lúdico e divertido para as crianças. 

Este trabalho aborda um app para crianças com necessidades educacionais 

especiais (NEE) e o como ele endereça alguns dos principais problemas enfrentados 

por elas no processo de aprendizagem. São apresentadas uma introdução do app, as 

metodologias aplicadas, além dos métodos utilizados no desenvolvimento e 

resultados obtidos. 

A partir da pesquisa realizada, houve um entendimento das reais necessidades 

das crianças e educadores e dos métodos utilizados no sistema de ensino, que então 

foram aplicados no desenvolvimento do app, de modo a torná-lo uma ferramenta de 

apoio durante a aprendizagem do público-alvo escolhido. 

2. Introdução 

Segundo dados do Censo Escolar do MEC 2016 [1], 57,8% das escolas 

brasileiras têm alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou 

altas habilidades/superdotação incluídos em classes comuns, totalizando 796.486 

estudantes. E ainda há, segundo o mesmo censo, 174.486 alunos em salas 

Exclusivas de Educação Especial no país. Tais alunos apresentam maiores 

dificuldades na aprendizagem, quando comparadas às outras crianças, havendo a 

necessidade de um acompanhamento diferenciado no processo de aprendizado, uma 

vez que há pontos onde se deve ter um foco mais específico, afim de propiciar um 

melhor desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. 

Juntamente com o problema enfrentado pelas crianças, entra o desafio do 

professor: adaptar as pranchas pedagógicas e atividades para cada aluno. As 

pranchas pedagógicas são painéis com figuras e textos móveis, os quais precisam ser 

constantemente trocados de acordo com a atividade proposta. Como consequência, 

é necessário manter-se uma grande quantidade de materiais alternativos e o tempo 
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demandado pelo professor na tarefa de criar e recriar as pranchas é alto, o que torna 

o processo de ensino demorado e menos produtivo. 

O aplicativo PRANCHAPP é uma ferramenta de ensino, na qual estão inseridas 

telas destinadas a ampliação de habilidades de comunicação e temas transversais 

propostos pelo MEC [2], tornando sua abordagem cotidiana e atual. A forma de 

prancha como o app foi desenvolvido facilita a aprendizagem por parte das crianças 

com NEE, visto que estas aprendem melhor com padrões lineares na disposição dos 

elementos nas telas, sendo estes adotados em todas as atividades propostas. E, ao 

mesmo tempo, torna possível o acompanhamento sistemático do professor através 

da consulta de pontuação por atividade. Além disso, o aplicativo facilita e reduz o 

tempo de montagem das pranchas, tempo este que poderá ser melhor aproveitado na 

aprendizagem do aluno. 

3. Objetivos 

O presente trabalho tem como principal objetivo contribuir com o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas e melhora no nível de aprendizado das 

crianças com necessidades educacionais especiais (NEE), através da utilização dos 

métodos já aplicados em escolas públicas nas atividades desenvolvidas no app.  

4. Metodologia 

A metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico e leituras sobre as 

dificuldades das crianças com necessidades educacionais especiais, entrevistas com 

profissionais da área da inclusão social e educação e pesquisas de campo em escolas 

que atendem essas crianças. 

Uma das profissionais entrevistadas, a Prof.ª M.ª Leliane Aparecida Castro 

Rocha, tornou-se coorientadora do projeto e subsidiou o desenvolvimento do 

aplicativo com informações sobre os métodos aplicados nas escolas do ensino 

público, garantindo, dessa maneira, as funcionalidades apropriadas. 

Para ampliar a possibilidade das habilidades funcionais deficitárias do aluno e 

ampliar sua independência, autonomia de comunicação e aprendizado, o app dá a 

oportunidade da criança com NEE desenvolver o raciocínio dedutivo e indutivo, 

observando o ocorrido e aprendendo a aprender [4]. 
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O app tem um grande uso de recursos sonoros, pois o estabelecimento da 

função auditiva propicia a integração sensorial, a qual é um dos fatores importantes 

para o desenvolvimento global da criança. O processamento auditivo é descrito como 

habilidade do sistema nervoso central para processar a chegada dos sinais auditivos. 

Estes incluem mecanismos auditivos que sustentam as habilidades de localização e 

lateralização sonora, reconhecimento do padrão auditivo, atenção, concentração e 

discriminação auditiva, aspectos temporais da audição, memória auditiva, entre 

outros. Bem como o recurso de cores que facilita a percepção das estruturas da língua 

e a futuras construções de frases [6]. 

5. Desenvolvimento 

Os métodos aplicados no desenvolvimento das atividades seguem as formas 

de ensino utilizadas na maioria das escolas do país. Isto significa que os mesmos 

métodos comprovados foram, com o auxílio da tecnologia, convertidos para um meio 

com o qual as crianças estão familiarizadas: os smartphones e tablets, fazendo com 

o que elas aprendam brincando [5]. 

Com mais de 90% de usuários no Brasil, segundo a empresa de coleta de 

dados Kantar [8], o sistema Android foi escolhido para suportar o app, tornando-o 

dependente apenas de um smartphone ou tablet com o referido sistema operacional 

em sua versão 4.2 (Jelly Bean) ou superior. Tendo em vista que, segundo pesquisa 

feita pelo Google em 2016, mais de 60% dos brasileiros possuíam smartphones [3], e 

desses, 87,4% são compatíveis com o uso do app, a implantação e inserção no 

mercado tornam-se tecnicamente factíveis. 

A aplicação, como já citado anteriormente, foi desenvolvida para o sistema 

Android, utilizando o padrão de arquitetura MVC, cuja separação é dada em: Model 

(Dados, Estados e Regras); View (UI criada utilizando XML); Controller (decide como 

interagir com o modelo a partir da ação do usuário na UI) [7]. 

Todos os recursos audiovisuais utilizados são armazenados no próprio 

dispositivo, não havendo necessidade de efetuar qualquer download para o pleno 

funcionamento do app, o que torna seu uso independente de conexão à internet. 
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6. Resultados Preliminares 

Os resultados parciais obtidos até o momento indicam uma melhor aceitação, 

pelas crianças, das atividades desenvolvidas no app, quando comparadas às 

realizadas de maneira tradicional, isto é, sem o apoio da tecnologia durante o processo 

de aprendizado. 

Os recursos contidos no app facilitaram também a tarefa do professor, pois este 

não precisa mais utilizar seu tempo para montar as pranchas, uma vez que elas já 

encontram-se prontas para o uso no aplicativo. 
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