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Em Destaque...

Sistemas 
Aumentativos e 
Alternativos de 
Comunicação em 
Português

O Portal Arasaac, acessível 
em www.catedu.es/
arasaac/, disponibiliza packs 
de símbolos em formato 
de imagem que podem ser 
rapidamente utilizados na 
Comunicação Aumentativa 
e Alternativa ou para a 
construção de atividades 
pedagógicas. 
Os pictogramas ou símbolos 
de comunicação são 
comummente  utilizados para 
o trabalho com jovens com 
problemas de comunicação 
e necessitam de recorrer a 
Sistemas Aumentativos e 
Alternativos de Comunicação 
(SAAC). Alunos com paralisia 
cerebral e autismo sem 
competência leitora utilizam 
frequentemente símbolos de 
comunicação nos seus SAAC. 
Um sistema de comunicação 
não se caracteriza unicamente 
pelos símbolos que são 
utilizados. É importante que 
os símbolos sejam funcionais 
e reconhecidos pelo utilizador 
e o interlocutor receba um 
feedback auditivo e/ou visual 
igualmente compreensível.
Apresentamos aqui algumas 
alternativas gratuitas, em 
português, que constituem 
uma fonte praticamente 
inesgotável de símbolos de 
comunicação para serem 
integrados em SAAC.
No link que se segue 
é possível descarregar 
pictogramas coloridos e a 
preto e branco - http://
www.catedu.es/arasaac/
descargas.php#pt

A Direção Regional de Educação, da Secretaria Regional da Educação e dos 
Recursos Humanos, organiza de 2 a 11 de dezembro de 2013 a Semana 
Regional da Pessoa com Necessidades Especiais, com o lema “50 anos… 
percursos com história”.
Esta iniciativa tem como objetivo envolver e sensibilizar todos aqueles que 
lutam por um futuro melhor para a população com necessidades especiais e 
alcançar níveis efetivos de inclusão social. 
No decorrer dessa semana a Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas irá 
organizar e colaborar em diversas atividades, nomeadamente: exposições e 
ações de sensibilização em vários estabelecimentos de educação e ensino. 
Destacamos a entrega dos prémios referentes à 1.ª edição do Prémio de 
Literatura Infantojuvenil “Ogima - Todos podem Ler”, que terá lugar no dia 
3 de dezembro durante a sessão de Abertura da Semana. 
De salientar a Ação de Divulgação em “Tecnologias Adaptadas” que terá lugar 
no dia 4 de dezembro, no Doce Vita Funchal. Esta tem como objetivos divulgar 
as tecnologias adaptadas às necessidades dos alunos e outras pessoas com 
deficiências ou incapacidade. Pretende-se igualmente a participação ativa 
dos cidadãos através do manuseio das tecnologias adaptadas em exposição. 
No mesmo dia, realizar-se-á uma exposição «50 anos… percursos com 
história”, na Galeria do Turismo, organizada pelos professores de EVT e ET 
do Serviço Técnico de Atividades Ocupacionais, do Serviço Técnico para a 
Educação da Deficiência Intelectual e Motora, bem como do Serviço Técnico 
Socioeducativo de Apoio à Deficiência Profunda. Nesta estarão patentes 
algumas tecnologias adaptadas utilizadas por alunos com necessidades 
especias nos anos 80 e 90 que integram o Acervo da Direção Regional de 
Educação e que se encontram atualmente no Centro de Recursos da DAAT.

Para mais informações:
www.madeira-edu.pt/dre

Semana Regional da Pessoa 
com Necessidades Especiais 
2013
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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.

Ação de Sensibilização 
na EB2,3 Dr. Eduardo Brazão de Castro

A convite da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos 
Dr. Eduardo Brazão de Castro, a Divisão de 
Acessibilidades e Ajudas Técnicas dinamizou a ação 
de sensibilização “Acessibilidades, Comunicação e 
Tecnologias de Apoio”, no dia 20 de novembro, que 
contou com 19 participantes: 16 Técnicos de Ação 
Educativa e 3 Professores de Educação Especial.
Esta ação teve como objetivo divulgar e sensibilizar 
para a importância das ajudas técnicas/tecnologias 
de apoio no sucesso educativo e na promoção da 
autonomia dos alunos com necessidades especiais. 
Na ação de sensibilização os participantes assisti-ção de sensibilização os participantes assisti- de sensibilização os participantes assisti-
ram a uma  exposição oral sobre o tema e partici-
param num workshop que lhes permitiu experimen-
tar ajudas técnicas/tecnologias de apoio adaptadas 
às necessidades de alunos ou outras pessoas com 
deficiências ou incapacidade, periféricos adaptados, 
software adaptado, ajudas técnicas para a escrita, 
comunicação, posicionamento, autonomia pessoal, 
alimentação entre outras.


