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Objetivo 

A construção de um suporte para computador/tablet-leitoril, decorrente da 

frequência do curso online “Faça Você Mesmo – Produtos de Apoio”, tem por 

objetivo o desenvolvimento de competências para a construção de produtos de 

apoio de baixo custo, permitindo assim encontrar soluções eficazes que 

respondam a carências do quotidiano dos alunos com necessidades educativas 

especiais. 

Materiais e ferramentas 

Numa primeira fase, recorremos ao cartão das caixas de papel de fotocópia, da 

reprografia da escola. Necessitámos de um lápis, uma régua, um esquadro, 

uma tesoura, um x- ato e de dois dos projetos indicados neste curso. 
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 (Ilustração 3 - Materiais e ferramentas) 

Etapa 1 

 

(Ilustrações 4, 5, 6,7- Leitoril para computador, construído com cartão de caixa de papel de fotocópia) 

 

Após a sua construção, testámos e rapidamente percecionámos que os leitoris 

construídos com aquele cartão servia a sua função, mas com o uso rapidamente 

se iriam deteriorar. 
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Etapa 2 

Optámos então por procurar uma nova solução com material reciclável. Após 

alguma pesquisa pela escola, encontrámos em uma arrecadação um cartão 

canelado duplo, sendo mais resistente para a sua nova função. Na fase final da 

construção, juntámos ainda papel autocolante para os revestir, tornando-os mais 

apresentáveis e resistentes. 

 

 

(Ilustração 8- A construção dos leitoris em cartão canelado duplo e revestidos a papel autocolante) 

 

 

(Ilustrações 9,10,11,12-O leitoril para computador em cartão canelado duplo e revestidos a papel autocolante) 
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Etapa 3 

Suportes Alternativos 

Numa atividade deste tipo as pesquisas são uma constante. Das navegações 

pela internet encontrámos esta ideia da utilização das molas de escritório como 

suporte para telemóveis e tablets até 10” que quisemos partilhar. 

 

 (Ilustrações 13,14- Molas de escritório como suporte para telemóveis e tablets de 10“) 

Etapa 4 

Como um dos elementos desta equipa leciona uma turma, do 6.º ano, da 

Escola Básica da Abelheira, na disciplina de Educação Tecnológica, 

considerou-se que a proposta de construção de leitoris de baixo custo pelos 

alunos poderia ser uma proposta de trabalho desafiante, e permitir uma 

oportunidade de trabalho de caráter inclusivo. Todos os suportes foram 

construídos, utilizando papel e cartão (Unidade de trabalho – suporte para 

telemóvel).  

 

(Ilustração 15- Uma das soluções de suporte para telemóveis, desenvolvida por um aluno.) 
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Fontes 

Ficha de atividade – Como construir um suporte de laptop- tablet- leitoril- Dr.ª Ida Brandão – 

2015 

Utilização alternativa de molas como suporte 

https://www.youtube.com/watch?v=7nf_OxIrZN4 

 Esta ficha pode ser livremente usada e adaptada  


