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Em Destaque...

Inscrições Abertas 

Ação de Formação, 
dinamizada pela 
equipa da DAAT

“Tecnologias 
Adaptadas e Software 
Educativo para 
a Construção de 
Conteúdos Acessíveis”

Nos dias 7, 8, 10, 15, 17 
e 20 de abril irá realizar-
-se esta Ação de Formação, 
destinada a docentes e téc-
nicos superiores e promovi-
da pela Divisão de Forma-
ção de Pessoal.
Os objetivos gerais são: 
1. Promover a mudança 
de práticas profissionais 
apoiada em diversos mate-
riais.
2. Promover conhecimen-
tos e mudanças de práti-
cas.
3. Impulsionar uma maior 
articulação entre necessi-
dades do sistema educati-
vo e necessidades dos for-
mandos
4. Proporcionar sessões 
teóricas e práticas que in-
tegrem saberes e experiên-
cias dos formandos.
As vantagens da utilização 
das TIC pressupõem aspe-
tos fundamentais como a 
localização e o acesso aos 
equipamentos. É impres-
cindível que se proceda a 
uma avaliação interdisci-
plinar de competências de 
modo a aferir o que o aluno 
é capaz de fazer; como o 
faz; como, quando e onde 
vai utilizar a ajuda técnica; 
quais as expectativas do 
aluno e dos envolvidos; que 
tipo de mensagens devem 
estar disponíveis e o que 
isso implica no seu desen-
volvimento, independência 
e autonomia.

Inscrições em:
http://digital.gov-ma-
deira.pt/formacao

O que fazemos... Parte 2 
Projeto “Todos Podem Ler”
Partindo da convicção que todas as pessoas podem ler, o projeto “Todos 
Podem Ler” foi criado pela DAAT, na continuidade das atividades 
desenvolvidas pela equipa do Centro de Produção de Material. 
Há 30 anos que esta equipa torna acessível às pessoas cegas ou com 
baixa visão conteúdos escolares ou outros (Braille, alto relevo e modelos 
tridimensionais).

Em 2007, com a sua integração na equipa do centro de recurso e avaliação 
especializada da DAAT, iniciamos a produção de conteúdos adaptados 
às necessidades de alunos ou pessoas com outro tipo de necessidades 
especiais - deficiência motora, dificuldades de aprendizagem, dificuldades 
intelectuais, desenvolvimentais ou deficiência auditiva. Concomitantemente 
apercebemo-nos das dificuldades que as pessoas com necessidades especiais 
enfrentam no acesso aos livros adaptados às suas especificidades e da 
falta de divulgação deste tipo de obras. Para colmatar estas fragilidades e 
promover a literacia junto destes grupos específicos, iniciamos a divulgação 
através de ações de sensibilização sobre livros em formatos acessíveis em 
estabelecimentos escolares, na Biblioteca Pública Regional da Madeira e em 
Centros Culturais. (1)
O projeto da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas tem como finalidade 
a criação de livros inclusivos e conteúdos adaptados - versões em formato 
digital, áudio, Braille, relevo, negro ampliado, símbolos pictográficos ou em 
LGP - e a sua divulgação junto dos estabelecimentos de ensino, bibliotecas 
escolares, serviços educativos de museus, entre outras entidades.

Atualmente, em parceria, com outras entidades, BPRM, 
museus, escolas profissionais, estabelecimentos hoteleiros 
e estabelecimentos escolares são elaborados em alto 
relevo, Braille, negro ampliado e simplificado ou modelos 
tridimensionais conteúdos para dinamização de atividades 
inclusivas nos serviços educativos dos museus, para 
informação aos visitantes ou participação em atividades 
promotoras da inclusão. (2)

(1) Por exemplo, “O Gato Amarelo”; “Ogima - O viajante do Espaço no Planeta dos BMQ”
(2) Por exemplo, “Uma Aventura no Mar” - Serviço Educativo do Museu da Baleia da Madeira; 
De Palácio a Palácio, Um percurso pela Cidade dos 500 anos - Serviços Educativos do Palácio 
de São Lourenço e do Museu Municipal do Funchal e o Projeto MUSEUMAC do Museu Quinta 
das Cruzes
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira-edu.pt/dre

Serviços disponibilizados pela 

aAvaliação, intervenção e acompanhamento junto de alunos e outras pessoas para efeito de utilização de ajudas 
técnicas/tecnologias de apoio adaptadas às suas necessidades especiais.
aFormação de docentes, técnicos, alunos, outras pessoas com necessidades especiais e as suas famílias na 
utilização de software e/ou hardware específico.
aAdaptação de materiais/equipamentos facilitadores da autonomia pessoal e da integração social e escolar.
aGestão, manutenção e cedência de ajudas técnicas/tecnologias de apoio aos estabelecimentos de educação e 
ensino regular e especial, centros de atividades ocupacionais, à família, aos adultos em readaptação profissional, 
entre  outras  solicitações.
aAcompanhamento de serviços e/ou estabelecimentos que desenvolvam projetos no âmbito das ajudas técnicas 
e tecnológicas adaptadas a alunos/utentes com necessidades especiais.
aPromoção e desenvolvimento de projetos ligados ao ensino à distância para alunos impossibilitados de frequentar 
a escola de forma presencial.
aProdução de conteúdos de apoio ao currículo em formatos acessíveis para alunos: deficientes visuais, deficientes 
motores, dificuldades de aprendizagem ou dificuldades intelectuais e desenvolvimentais.
aProdução de conteúdos adaptados – tabelas de comunicação, atividades didáticas em formato digital, grelhas 
para teclados de conceitos, textos em Braille, relevo ou ampliação para os serviços de educação, os serviços da 
administração pública, bem como outras entidades ou particulares.
aElaboração de pareceres sobre condições de acessibilidade física (p.e.: estabelecimentos de educação e ensino, 
domicílios), informática, Web, conteúdos digitais ou outros conteúdos adaptados.
aArticulação ou troca de experiências com serviços de saúde, segurança social, IPSS, associações, centros de 
investigação , assim como outros centros de recursos TIC para a educação especial.

A Equipa da DAAT em Sensibilização na EB23 do Caniçal

A equipa da DAAT dinamizou no dia 03 de março a 
Ação  de Sensibilização “Acessibilidade, Comunicação 
e Tecnologias de Apoio/Ajudas Técnicas”, na Escola 
Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniçal, destinado a 
alunos daquele estabelecimento escolar.
No decorrer da ação, todos os participantes assistiram 
à projeção de uma apresentação alusiva ao tema, 
vídeos demonstrativos de tecnologias de apoio/
ajudas técnicas e equipamentos existentes nas 
várias áreas de acompanhamento, nomeadamente, 
motora, sensorial, DAE e dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais. 
Os alunos puderam igualmente manusear 
tecnologias de apoio/ajudas técnicas, livros e 
conteúdos em formatos acessíveis e tecnologias de 
apoio facilitadores da leitura e da escrita e outras 
adaptações que visam aumentar a autonomia nas 
atividades da vida diária. Tiveram de igual modo 
a possibilidade de aceder a software adaptado e 
a variados periféricos (de acesso ao computador) 
adaptados às competências das crianças, jovens e 
adultos com necessidades especiais.


