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Acerca do Projeto
De acordo com o white paper de especialistas de 2013 'TDAH: tornar o invisível visível', o
déficit de atenção e hiperatividade afeta uma em cada 20 crianças e adolescentes na Europa. Por
outras palavras, há pelo menos um aluno com uma forma desses distúrbios em todas as salas de
aula.
Em algumas escolas, como centros de EFP e escolas profissionais, a percentagem de alunos com
TDAH aumenta exponencialmente. Uma pesquisa realizada entre os parceiros do projeto destacou
o facto de que nas escolas envolvidas, quase 40% dos alunos apresentam sinais de problemas de
atenção com ou sem hiperatividade, enquanto nas escolas de EFP a percentagem atingiu cerca de
60%. A professora Susan Young, do Imperial College London, destaca que, quando deixada sem
diagnóstico e sem tratamento, os distúrbios da atenção com ou sem hiperatividade podem colocar
os indivíduos em maior risco de exclusão escolar, abandono escolar, desempenho acadêmico ou
desemprego, e isso representa um alto custo social - não apenas em termos de apoio inadequado
a indivíduos com esses distúrbios, mas também porque eles não alcançam todo o seu potencial.
É por isso que 6 parceiros se reuniram no projeto "Capacite-me com atenção suficiente e
hiperatividade moderada". O objetivo deste projeto é abordar as questões relacionadas ao
treinamento de alunos com TDAH.
Aqui estão as tarefas que essa parceria realizará:
Primeiro, parece haver uma falta de conhecimento sobre o que é o TDAH entre professores e
formadores, seja porque passa ao largo da formação ou por causa dos mitos que ligados ao
TDAH. É por isso que os parceiros estão revendo a literatura científica para fornecer
orientações práticas e fiáveis na forma de um livreto.
Segundo, existe uma grande variedade de literatura sobre crianças com TDAH, mas fontes
limitadas, especialmente em alguns idiomas, em alunos com EFP. Parece difícil recomendar os
mesmos processos de atuação com uma criança, um adolescente ou um jovem adulto.
Portanto, todos os parceiros decidiram ir diretamente à fonte de informação e estão a entrevistar
alunos e professores de EFP, para poder adaptar os resultados deste projeto aos desafios e
oportunidades específicos da educação no EFP.
Para garantir que todas as informações e orientações produzidas pelos parceiros estejam
disponíveis para professores em todos os países dos parceiros - e na Europa como um todo,
será criado um centro virtual de recursos. Isso permitirá que os professores encontrem
informações práticas e compartilhem testemunhos sobre o trabalho diário com alunos com
TDAH. Este centro de recursos fornecerá a base para um programa de aprendizado combinado,
com um MOOC gratuito e uma formação para professores em fevereiro de 2020.
Informar os professores é essencial, mas é apenas metade da história. Os parceiros visam
desenvolver um aplicativo ou ferramenta de TIC que apóie as habilidades de atenção dos alunos
e o sucesso acadêmico.
1.
Este projeto é cofinanciado pelo programa Erasmus + da Comissão Europeia, começado em setembro de 2018 e estando previsto
para durar até fevereiro de 2021.
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Acerca desta brochura

According to Wikipedia, a book report is
an essay discussing the contents of a
book, written as part of a class
assignment issued to students in schools,
particularly in the United States at the

A primeira produção intelectual deste projeto
é um compêndio de métodos para
elementary school level. Teachers
ensinar e aconselhar jovens e alunos (EFP) com
transtornos de atenção. O
frequently give students a list of books
compêndio é desenvolvido pela parceria, de from
acordo
com uma revisão do estado da
which they may choose one for the
arte na literatura científica internacional e com
foco nas pesquisas produzidas nos
report, although sometimes students
países parceiros. O seu objetivo é fornecer elementos para estabelecer uma base
may select a work entirely of their own
teórica para sustentar os outros três saídas intelectuais
choosing. Teachers may set the list of
books through such methods as

Nesse sentido, o Compêndio fornecerá uma revisão de
including the works of one particular
teorias atualmente usadas para explicar déficits de atenção;
author, reading multiple works to
ferramentas e instrumentos de pesquisa que possam ser utilizados para
students aloud and having each student
caracterizar as estratégias e métodos utilizados para proporcionar ensino e
select one of the books for the report, or
formação de qualidade aos alunos com problemas de atenção;
the books through a class
boas práticas de ensino e formação para choosing
alunos com
problemas de atenção
selection process.
ferramentas virtuais para promover habilidades
cognitivas, em geral, e habilidades de atenção para adolescentes.
Como os parceiros analisaram um total de 48 rtigos, escolheram produzir este
livreto para cobrir os tópicos do compêndio e fornecer uma ferramenta adaptada
para professores e formadores na educação profissional.
O seu objetivo é apresentar o que é o TDAH e por que ele pode ser desafiador em
educação, dicas práticas para introduzir em sala de aula, foco nos usos benéficos da
tecnologia para os alunos com TDAH, e terminar com a apresentação da bibliografia
das fontes analisadas pelos parceiros, a maioria dos quais é facilmente acessível na
Internet.
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Parte 1 : O que é o TDAH e porque pode ser um
desafio em educação
Uma curta definição de TDAH
O termo "TDAH" significa "Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade". Aqui está uma explicação detalhada
deste termo:
Déficit de atenção: as dificuldades de atenção são a base dos sintomas do TDAH;
/: a barra significa "com ou sem", o que destaca o facto de que o distúrbio do déficit de atenção poder ser com
ou sem hiperatividade.
Desordem: o TDAH não é uma doença, mas uma desordem do desenvolvimento neurológico aracterizada por
um conjunto de sintomas, portanto mais no sentido de uma síndrome. Como tal, as pessoas não “pegam” o
TDAH e ele não fica “curado”. Pessoas com TDAH, crianças, adolescentes e adultos, podem aprender
estratégias para compensar a variedade de aspetos desse distúrbio.
Hiperatividade: refere-se ao sintoma mais visível e perturbador sem ser a base do diagnóstico.
O TDAH combina três aspectos clínicos, conforme definido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM-V): desatenção, impulsividade, hiperatividade. É um distúrbio heterogêneo que pode ter uma
variedade de impactos e gravidade, dependendo de cada pessoa.

Há mais rapazes com TDAH do que raparigas?
A proporção de meninas para meninos com TDAH varia de 1: 3 a 1:16 em diferentes países. Pesquisas sugerem que
isso pode revelar que as meninas com TDAH são mais frequentemente ignoradas, e mais meninos do que
meninas com TDAH são encaminhados para avaliação clínica. De facto, as meninas apresentavam mais
frequentemente sintomas de desatenção do que comportamentos ou problemas perturbadores na escola. Além
disso, eles podem mostrar os comportamentos mais perturbadores, o que pode levar a um viés de gênero no
diagnóstico.

Os desafios para os alunos com TDAH na escola
O ambiente escolar exige que os alunos estejam atentos e concentrados: a esse respeito, não é de admirar que
os alunos com TDAH possam ter dificuldades em se adaptar. Em particular, surgem frequentemente as seguintes
dificuldades:

Desafios relacionados com falta de atenção e memória de trabalho:
Dificuldades em manter um bom nível de atenção ou em sustentar esforços;
Dificuldades na seleção das informações mais importantes;
Menor memória de trabalho, em particular com informações visuais (mas menos desafios com a memória de
longo prazo);
Dificuldades em dividir sua atenção em várias coisas ao mesmo tempo;
Dificuldades em iniciar uma atividade de estudo;
Dificuldades em seguir as regras ou instruções, mais frequentemente do que não por causa de atenção e
dificuldades em entender ou lembrar as regras e instruções;
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Dificuldades organizacionais, incluindo o esquecimento de material escolar;
Dificuldades em se adaptar durante um exercício (depois de receber um comentário de
apoio, por exemplo) e tendência a perseverar uma tarefa mesmo quando lutam com ela ou
quando devem passar para outra coisa;
• A falta de atenção visual pode causar dificuldades em apresentar o seu trabalho, por
escrito, em organizar seu material ou em se localizar no espaço ao seu redor.
Desafios relacionados com à hiperatividade;
• Tendência de mover o corpo, brincar com as coisas;
• Tendência a fazer barulhos ou a falar quando não deveriam;
• Tendência de interromper os outros;
• Desafios ao focar em uma tarefa menos interessante para o aluno.
Desafios ligados à impulsividade:
• Dificuldades em se controlar ou na execução de uma série de tarefas;
• Mais dificuldades em inibir seu comportamento (por exemplo, fazer comentários inadequados,
responder em vez de outros), ainda mais quando eles enfrentam uma tarefa desafiadora;
• Dificuldades em aguardar felicitações, necessidade de feedback imediato;
• Tomada de decisão rápida, sem necessariamente analisar o que deve ser feito ou dito.
Por fim, todos esses fatores podem levar os alunos com TDAH a enfrentarem mais desafios
para se socializarem com seus colegas: professores e outros alunos podem achar difícil
suportar comportamentos impulsivos, por exemplo. Outro fator é que, quando os alunos têm
desafios motores, é menos provável que sejam incluídos em atividades desportivas, que são um
importante meio de socialização no ambiente escolar. Em suma, esses desafios podem levar os
alunos com TDAH a se sentirem frustrados e entrarem mais em conflito com seus colegas de
turma. É também necessário lembrar que nem todos os alunos com TDAH enfrentam os
mesmos desafios e comportamentos com a mesma intensidade e que podem parecer muito
diferentes uns dos outros.
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Parte 2: Medidas práticas a introduzir em sala
de aula para apoiar os alunos com TDAH
Como recompensar o bom comportamento e como corrigir comportamentos
que perturbam a sala de aula?
A implementação de medidas para evitar comportamentos impróprios é apenas um lado da moeda
quando se trata de apoiar a integração dos alunos com TDAH na sala de aula. É necessário tornar todas
as regras da sala de aula explícitas e claras para que todos os alunos concordem. Especialmente para os
alunos com TDAH, é bom sentar com eles e reservar um tempo para estabelecer regras específicas para
ajudá-los a lidar com as exigências da sala de aula. Por exemplo, se você permitir que se levantem ou
girem a caneta quando estiver explicando uma lição, peça-lhes que não façam barulhos desnecessários
ou que não o interrompam em troca. Garantir que as regras sejam explícitas, compartilhadas e que as
consequências por não respeitá-las sejam acordadas, faz com que o aluno se sinta mais responsável por
seu comportamento. As estratégias de reforço foram consideradas as mais apropriadas para ajudar os
alunos a
O TDAH melhora seu comportamento na sala de aula. Um dos princípios principais é que as estratégias
de reforço devem ser imediatas e tão frequentes quanto possível durante o dia. As estratégias de reforço
estão relacionadas tanto à recompensa de ações positivas quanto à correção de comportamentos
impróprios.
As formas de reforçar o comportamento positivo incluem:
• Felicitar regularmente o aluno por se comportar adequadamente na sala de aula, não apenas quando dá
uma resposta adequada. Por exemplo, não hesite em dizer “está bom, você está muito calmo”, ou dê um
aceno de aprovação quando o aluno esperar que você peça que ele fale quando eles levantarem a mão,
certifique-se de olhá-los nos olhos quando eles respondem.
• Para alunos mais novos, use um sistema de recompensa no qual você fornece tokens aos alunos
durante o dia em que eles se comportam positivamente.
• Antes de um intervalo ou no final do dia, diga ao aluno o que eles fizeram de bom ou peça a ele que diga
3 coisas que eles acham que fizeram bem. Isso reforçará gradualmente sua capacidade de auto-avaliar.
Por outro lado, o comportamento inadequado deve ser corrigido através de uma variedade de métodos,
tendo em mente que as sanções devem ser proporcionais e adequadas ao aluno. Por exemplo, pedir a um
aluno que se esforça para escrever para escrever uma frase várias vezes não é aconselhável, pois tem
baixo valor pedagógico e provavelmente contraria o aluno.
Estratégias frutíferas incluem:
Para comportamentos rudes, solicitar ao aluno que peça desculpas;
Quando o aluno começar a se comportar de maneira inadequada, lembre-as das regras;
Quando o aluno estiver a ficar inquieto ou com raiva, permita que ele se isole por alguns minutos para
se acalmar e depois pedir desculpas à sala de aula, aluno ou professor (dependendo da situação) antes
de voltar ao seu lugar;
Peça ao aluno que o visite no final da lição e peça que reflita com você sobre como eles estavam
tendo um comportamento inadequado na sala de aula;
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Se você estiver usando um sistema de token para recompensar o bom comportamento,
pegue um token do aluno quando ele estiver se comportando de maneira inadequada para
fazê-lo entender que deve se corrigir.
A lógica por trás das ações de reforço é lembrar constantemente o que está certo e o que
não está: evitar punições arbitrárias ou sanções não relacionadas, o que pode não ajudar o
aluno a entender o que fez de errado nem fazer com que o corrija a longo prazo.
Apoiar a integração social do aluno na sala de aula
Os alunos com TDAH são mais frequentemente intimidados na escola e podem ter mais
problemas para se integrar na sala de aula. Pode apoiar sua integração e um ambiente
positivo em sala de aula, graças a uma variedade de atividades com o objetivo de desenvolver
empatia:
Organize uma discussão em sala de aula onde explique o que é o TDAH. Certifique-se de
explicar em particularmente que qualquer adaptação da qual o aluno com TDAH se
beneficie (computador, permitindo que ele se sente durante uma aula etc.) não é um
privilégio, mas um suporte para compensar suas dificuldades. Isso ajudará outros alunos a
não sentirem ciúmes.
Se o aluno com TDAH tiver um distúrbio de aprendizagem, como dislexia ou dispraxia, faça
a seguinte atividade: prepare um texto simples em que as letras sejam distorcidas:
algumas palavras estão de cabeça para baixo, outras são escritas ao contrário e outras
letras semelhantes são misturadas. Dê aos alunos de 5 a 10 minutos para decodificá-lo.
Depois, facilite a discussão em grupo sobre como os alunos se sentiram.
Exemplo de um texto para decodificar (em www.dyspraxiatheca.eu):

Se sua turma costuma ser barulhenta, o que dificulta o foco dos alunos, prepare uma
atividade na qual você faça perguntas aos alunos e peça que respondam enquanto a música
alta ou o rádio estiver tocando.
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Ao organizar exercícios em grupo, certifique-se de atribuir um papel a cada aluno para
facilitar que eles saibam o que devem fazer. Isso ajudará os alunos com TDAH a se
concentrarem na tarefa em questão e a ouvir o que os outros têm a dizer.
Organize sessões de trabalho sobre como dar e receber feedback construtivo. Isso ajudará
os alunos a expressar seus pensamentos enquanto aprendem uma habilidade de
comunicação positiva. Por exemplo, no final dos exercícios em grupo, permita que os alunos
expressem seus sentimentos sobre como foi o trabalho em grupo (o que foi bom, o que
poderia ser melhorado). Peça-lhes que digam uma coisa positiva sobre cada membro do
grupo.
Exemplos de medidas de apoio para alunos com TDAH
Medidas para limitar as distrações:
Limitação de ruídos perturbadores:
Colocar planadores ou protetores de pernas sob as cadeiras e mesas.
Oferecer aos alunos com TDAH a oportunidade de estudar com fones de ouvido ou tampões,
ou estudar em um canto calmo da sala de aula.
Limitação de distrações físicas na sala de aula:
Tente colocar o aluno sentado na primeira fila, no lado oposto da porta e distante de outras
distrações importantes. Permita que eles experimentem assentos diferentes, se quiserem
antesescolhendo seu lugar final.
Lembre-se de excluir qualquer informação que não seja mais útil no quadro.
Compensando a hiperatividade:
Defina com o aluno o que eles podem fazer e o que não são (alguns focarão melhor girando
suas canetas, alguns podem achar mais fácil se levantar, etc).
Varie os tipos de exercícios, incluindo alguns que permitem movimentar-se (isto é, não
apenas exercícios escritos à sua mesa).
Conte com uma variedade de materiais de aula (visuais, objetos, vídeos, etc.) e permita
manipulação de objetos pelos alunos.
Permita que os alunos usem uma bola de estresse ou um brinquedo mole para aliviar o
estresse.
Quando os alunos precisarem se sentar por um longo período, ofereça a oportunidade de
bola de fitness ou em uma almofada de ar para compensar a necessidade de se movimentar.

Compensando a impulsividade e favorecendo o autocontrole:
Forneça um cronograma claro para a semana e o dia.
Forneça um esboço de qualquer lição, novo tópico ou exercício para garantir que o aluno
possa encontrar seu caminho de volta, caso se percam durante a lição.
Certifique-se de informar os alunos com antecedência sobre quaisquer alterações na
programação e não hesite em repetir a informação.
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Parte 3: foco nos usos benéficos da tecnologia
para ajudar os alunos com TDAH
Existe um mito comum segundo o qual a tecnologia, em particular videogames e redes sociais
podem ser considerada a causa do "agravamento da epidemia de TDAH". No entanto, como vimos
acima, o TDAH é um distúrbio do neurodesenvolvimento, não uma doença. Segundo, embora alguns
mecanismos que podem ser usados em videogames e media sociais possam distrair e focar em
recompensar o utilizador com frequência, eles não são inerentemente maus ou bons para os alunos,
e o mesmo se pode dizer para alunos com TDAH. Não existem tecnologias boas ou ruins em relação
ao TDAH, há usos bons e ruins dessas tecnologias.
Em relação à escola e aos estudos, a tecnologia pode realmente ser útil para os alunos e ajudá-los
em uma variedade de tarefas:
Leitura
As ferramentas de resumo de texto ajudam o aluno a isolar as informações mais importantes do
texto.
Ênfase automática nas palavras-chave de um texto (realçando, mostrando com uma seta, etc.)
para apoiar o processo de leitura.
A leitura automática do texto pode ajudar o aluno a seguir e entender um texto; em vez de focar
na pronúncia correta de cada palavra, o aluno fica livre para se concentrar na estrutura e no
significado do texto.
As ferramentas de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e as ferramentas de conversão de
imagem em texto, em geral, permitem converter material impresso em formato de texto digital.
Isso permite que o aluno formate o texto da maneira mais apropriada para ele ou faça anotações
digitalmente e colete todo o material do curso em um só lugar, no computador.
Alguns programas leem em voz alta o texto encontrado nas imagens diretamente, sem
conversão de imagem para texto, como o Microsoft Learning Tools (que é um módulo disponível
no OneNote).
Escrita:
Os programas de verificação ortográfica, de sintaxe e de gramática podem ajudar o aluno a
identificar seus próprios erros e melhorar seu texto.
Os dicionários online podem ajudar os alunos a verificar rapidamente a definição de uma palavra.
Os assistentes de redação podem sugerir que o aluno use palavras específicas, dependendo do
que estiver digitando.
O reconhecimento de fala permite que o aluno fale seu texto para o computador digitar.
Matemática:
As ferramentas de geometria dão suporte ao aluno que pode ter problemas com as habilidades
motoras finas, concluindo os seus exercícios de geometria, ajudando-os a não concentrar muito
a atenção no traçado de formas e a permitir que se concentrem no pensamento lógico. Essas
ferramentas incluem Geogebra.
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Competências para organização e gestão de tempo:
Calendários e cronômetros virtuais podem ajudar o aluno a planejar o que eles devem fazer e
manter o controle de sua programação.
O Mindmapping pode ajudar os alunos a organizar idéias usando palavras ou imagens (por
exemplo, Mindmeister).
Canetas inteligentes ou conectadas salvam automaticamente as anotações que o aluno está
fazendo manualmente na nuvem para garantir que não as percam ou para que seja mais fácil
reorganizá-las posteriormente (como Wacom Bamboo Slate).
Várias ferramentas podem ajudar os alunos a organizar o material do curso digitalmente:
scanners portáteis (Iris Scanner Anywhere), programas organizados de anotações (como o
OneNote ou o Evernote) que armazenam dados automaticamente na nuvem ou em outras
plataformas de armazenamento em nuvem (como o Google Drive).
A maioria das funções de suporte listadas para leitura e gravação pode ser encontrada no Microsoft
Office Suite (Word, Ferramentas de Aprendizagem Microsoft do OneNote) ou em outras ferramentas
semelhantes.
A idéia principal de usar essas ferramentas nas atividades escolares não é substituir as
competências dos alunos no total, mas para compensar a energia e o foco extras que eles precisam
aplicar em algumas das tarefas. Mesmo no caso de uma verificação ortográfica automática, o aluno
deve escolher entre as diferentes opções propostas pelo programa. Nesse sentido, o uso da
tecnologia na escola não significa que o aluno não aprende nada, mas facilita o foco no ponto
principal de um exercício, e não em todos os detalhes da apresentação.

Outros usos da tecnologia para apoiar o foco e a motivação passam por:
Ouvir música: embora isso tenda a depender das pessoas, a música pode ajudar alguns alunos a
se concentrarem no estudo, bloqueando ruídos e informações provenientes deles. Nenhum tipo
específico de música é mais benéfico que o outro. Lembre ao aluno que a música que está
ouvindo não incomoda os outros alunos.
Ouvir um ruído de fundo branco: um ruído de fundo branco pode ter os mesmos benefícios que
ouvir música para pessoas que acham que ouvir música é muito perturbador. Vários aplicativos
oferecem diferentes tipos de ruídos de fundo, dependendo das preferências do usuário.
Aplicativos de mindfulness e meditação: aplicativos como Headspace ou Calm fornecem
exercícios de respiração e sessões de mindfulness com exercícios focados em gerenciamento de
estresse, ansiedade etc. Embora nem todos os exercícios de mindfulness correspondam a todos,
eles poderiam ajudar alguns a se acalmar ou fazer uma pausa quando preciso.
Estes são apenas alguns exemplos de como a tecnologia pode apoiar o foco e a motivação: fique à
vontade para perguntar aos alunos se eles estão usando alguma dessas ou outras ferramentas e
discutir com eles os usos mais benéficos para seus estudos!
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Finalmente, se deseja fornecer recomendações para ajudar os alunos a não deixar sua atenção
constantemente capturada por smartphones quando estão em sala de aula ou fazendo os TPC,
eis algumas boas práticas para lhes apresentar :
Desative todas as notificações de aplicativos, nas configurações do telefone ou graças a um
aplicativo de bloqueio de notificações;
No ecrã inicial, exiba apenas os aplicativos que mais utiliza ou que lhe são mais úteis;
Não hesite em classificar as aplicações em pastas (estudos, jogos, media sociais, etc.), pois
será mais fácil não se distrair com as notificações de todos os seus aplicativos de
mensagens, por exemplo;
Experimente e veja quanto tempo gasta por semana nos media sociais: a maioria dos
smartphones mede essas valores automaticamente.
Tendo em mente todos esses fatores, é importante não demonizar a tecnologia: não apenas
pode arriscar antagonizar os seus alunos, sugerindo que o que eles gostam não é bom, mas
também perder a oportunidade de acompanhá-los na descoberta de ferramentas úteis para os
seus estudos e que eles poderão usar na sua vida profissional. Como eles já usam a tecnologia
diariamente, só pode ser benéfico para os alunos aprender como transformar seus
computadores e smartphones em aliados!
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