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Ações de Sensibilização na SRPNE 2016
Tecnologias de Apoio e Alunos com Dificuldades Motoras nas Escolas

No âmbito das atividades da Semana 
Regional da Pessoa com Necessidades 
Especiais 2016, a convite da EB1/PE 
Corujeira e Lugar da Serra, a DAAT 
dinamizou no dia 7 de dezembro a 
Ação de Sensibilização “Tecnologias 
de Apoio e Alunos com Dificuldades 
Motoras na Escola”, destinada aos 
alunos do 3.º e 4.º anos, bem como 
ao pessoal docente e não docente 
interessado.
A Ação de Sensibilização teve dois 
momentos. Foram apresentados os 
serviços disponibilizados pela DAAT 
e abordadas com os participantes 
questões relacionadas com as 
Dificuldades Motoras, apresentando-
-se diversas formas de atenuar, 
compensar ou prevenir as dificuldades 
através da implementação de 
Tecnologias e Produtos de Apoio que 
a DAAT aconselha nestas situações. 
Os alunos tiveram igualmente 
a oportunidade de conhecer e 
manusear diversas Tecnologias 
e Produtos de Apoio no decorrer 
do segundo momento desta 
sensibilização, nomeadamente 
Ajudas Técnicas para a vida diária, 
para a escrita e para a comunicação, 
bem como software de acesso ao 
computador, como por exemplo 
Magic Eye, Grid2, aplicações como o 
Magic Contact e hardware específico 
nesta área, como ratos e teclados 
adaptados, entre outros.
Foi com interesse que estas crianças 
e adultos participaram nestas 
atividades.
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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 a 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.

“Tecnologias de Apoio e Alunos com Baixa Visão na Escola”

Igualmente inserida na SRPNE 2016, a convite da 
EB1/PE e creche do Lombo do Guiné, foi dinamizada 
no dia 5 de dezembro uma Ação de Sensibilização, 
intitulada “Tecnologias de Apoio e Alunos com Baixa 
Visão na Escola», destinada aos alunos do 2.º, 3.º 
e 4.º anos, assim como ao pessoal docente e não 
docente interessado.
Esta ação debruçou-se sobre esta problemática da 
Baixa Visão, tendo sido primeiramente abordada 
questões relacionadas com o tema, e tendo 
sido posteriomente apresentados e manuseados 
diversos Produtos e Tecnologias de Apoio na área da 
Deficiência Visual. 
No decorrer destas sessões, foram igualmente 
realizadas atividades práticas como forma dos 
participantes experienciarem as dificuldades 
sentidas por pessoas com esta necessidade especial. 
Foi de igual forma dada a oportunidade dos mesmos 
conhecerem software, nomeadamente o Super Nova, 
que permite ampliação, alterar contraste, tendo voz  
sintetizada para ajudar no acesso à informação.


