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Em Destaque...

Terapeuta Especialista 
de 1.ª Classe

Filomena Morgado iniciou 
a sua atividade profis-
sional em 1981, na RAM,   
nomeadamente no STEDV, 
STEDA e STEDM, serviços 
da então Direção Regional 
da Educação   Especial, da 
Secretaria Regional dos 
Assuntos Sociais.
Posteriormente integrou 
a equipa do Centro Sócio 
Educativo de Apoio a De-
ficientes Profundos e, em 
2005, a equipa da atual 
Divisão de Acessibilida-
des e Ajudas Técnicas, 
da Direção Regional de 
Educação, da Secretaria    
Regional da Educação e 
Recursos Humanos. 

Principais Projetos em que 
esteve envolvida:
- Intervenção Precoce no 
Serviço Técnico de Educa-
ção de Deficientes Visuais
- Instalação do Centro de 
Divulgação e Aconselha-
mento e Avaliação (CIAA) 
Handynet
- 002 SIEER Acesso à So-
ciedade de Informação 
na Educação Especial e      
Reabilitação - Programa 
Madeira Digital
- “Comunicar sem Barrei-
ras” - Programa Educa-
ção Especial da Fundação   
Calouste Gulbenkian
- “Eu aprendo… com     
Tecnologias Adaptadas”, 
cofinanciado pela Funda-
ção PT

No seu grupo profissio-
nal integrou  o conselho     
técnico do Serviço de 
Diagnóstico e Terapêutica, 
enquanto coordenadora 
da área Terapia Ocupacio-
nal e mais recentemente 
a Divisão de Apoio à Re-
abilitação da Direção de     
Serviços de Apoios Técni-
cos Especializados. 
Link para download: 
http://goo.gl/NnYbyo

Terapeuta Ocupacional Filomena Morgado
Um Percurso Profissional...

O presente número é dedicado à 
Terapeuta Ocupacional Filomena 
Morgado, ressalvando o seu 
valioso desempenho nos serviços 
de Educação Especial da Região 
Autónoma da Madeira, durante os 
últimos 33 anos, sendo esta uma 
forma da equipa da  Divisão de 
Acessibilidades e Ajudas Técnicas 
prestar a sua homenagem pelo seu  
profissionalismo e dedicação. 

Filomena Morgado… 

Disposição, vontade de 
capacitar os outros, sempre com 

um sorriso no rosto…
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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.

Jantar-convívio
Aposentação da Terapeuta Ocupacional Filomena Morgado desde 1 de abril de 2014. 

Desde 1981 integrava o quadro de pessoal da atual Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos 
na carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica - área Terapia Ocupacional. 
Nos últimos anos desempenhava funções de coordenadora da área Terapia Ocupacional e na Divisão de 
Acessibilidades e Ajudas Técnicas, serviços da Direção Regional de Educação.
À Terapeuta Filomena Morgado desejamos muitas felicidades para esta nova etapa e parabéns!


