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Em Destaque...

“Inclusão: 
tornemos 
o desafio real”
A Direção Regional de 
Educação, da Secretaria 
Regional da Educação 
e Recursos Humanos, 
organiza, no dia 9 de 
dezembro, no Auditório da 
Escola Básica dos 2.º e 3.º 
Ciclos Dr. Horácio Bento 
de Gouveia, o Seminário 
Inclusão: Tornemos o 
Desafio Real (Lema da 
SRPNE 2014). Trata-se 
de um evento integrado 
na Semana Regional da 
Pessoa com Necessidades 
Especiais, que decorrerá 
de 2 a 10 de dezembro de 
2014.

Mais informações em: 
www.madeira-edu.pt/dre

Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência 2014
Desenvolvimento Sustentável: A Promessa da Tecnologia

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 
celebrado no dia 3 de dezembro, as Nações Unidas aproveitou a oportunidade 
para sensibilizar para a importância da tecnologia na vida das pessoas 
com deficiência, ao escolher um tema transversal o “Desenvolvimento 
Sustentável: A promessa da tecnologia”. 

Ao longo da história, a tecnologia tem tido um grande impacto na vida 
das pessoas. A Revolução Industrial marcou o início de uma nova era de 
tecnologia que elevou os padrões de vida em todo o mundo e seu acesso a 
bens e serviços.

No entanto, nem todas as pessoas podem beneficiar dos avanços da 
tecnologia e dos padrões de vida mais elevados, principalmente porque nem 
todas têm acesso a novas tecnologias e nem todas as pessoas têm condições 
socio-económicas para a sua aquisição.

Existem, hoje, mais de 1 bilhão de pessoas que vivem no mundo com algum 
tipo de deficiência, que não só enfrentam barreiras físicas, como também 
barreiras sociais, económicas e a emergente necessidade de mudança de 
atitudes.

Desde 1992, a celebração anual do Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência visa promover a compreensão das questões da deficiência 
e mobilizar apoio para a promoção da dignidade, os direitos e bem estar 
de pessoas com deficiência. Procura também aumentar a consciência dos 
ganhos a serem obtidos a partir da integração de pessoas com deficiência 
em cada aspecto da vida política, social, económica e cultural.

A comemoração de 2014 pretende sensibilizar para o poder da tecnologia 
na promoção da inclusão e da acessibilidade para ajudar a concretizar 
a participação plena e igualitária das pessoas com deficiência na 
sociedade e moldar o futuro do desenvolvimento sustentável para todos! 
 
Mais informações disponíveis em: http://bit.ly/idpd2014

Carta de Compromisso

A 30 de outubro de 2014 
deu-se a assinatura da 
Carta de Compromisso 
devido à cedência de equi-
pamento informático pela 
Fundação Portugal Tel-
ecom à Direção Regional 
de Educação, no âmbito 
da solicitação efetuada 
por esta Direção Region-
al através da Divisão de 
Acessibilidades e Ajudas 
Técnicas. 
Ressalve-se que esta di-
visão dispõe de um centro 
de recursos e avaliação 
especializada em tecnolo-
gias de apoio a qual tem 
por finalidade a disponibi-
lização de equipamentos 
informáticos, imprescind-
íveis à frequência escolar 
de alunos com deficiência 
motora, dificuldades de 
aprendizagem específicas 
ou outro tipo de necessidades 
especiais.



Redação, Grafismo, Paginação e Fotografia: Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas
Revisão: Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas / Direção de Serviços de Apoios Técnicos e Especializados
Morada: Rua dos Ilhéus, n.º 1-C R/C, Esq. 9000-176 Funchal
Telefone: 291 744 085
Email: daat.dre@madeira-edu.pt

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.

V Seminário Projeto TIC nos Serviços Técnicos - CAO

No dia 13 de novembro realizou-se no Centro de Atividades Ocupacionais do Funchal, em Santo António, 
o V Seminário TIC nos Serviços Técnicos - CAO do Funchal (Santo António e São Pedro) e de Machico. 
Estiveram presentes os dinamizadores do projeto TIC nos CAO, do ano letivo anterior, os técnicos 
profissionais Noélia Ferreira, Diná Martins (Santo António) e Patricio Marques (CAO S. Pedro), a Eng. 
Otília Rodrigues e a Dra. Carina Ferreira  (DAAT) assim como a Diretora Técnica do STAO, Dra. Ana 
Sousa, a Chefe de Divisão da DAAT, Dra. Graça Faria, a Dra. Chantal Belo e a TP Maria José Nóbrega 
(CAO Funchal). 
O Projeto TIC nos ST - CAO tem como objetivo geral combater a info-exclusão das pessoas com 
necessidades especiais, mais especificamente, desenvolver e manter competências de literacia, adquirir 
competências TIC e colaborar, de forma ativa, na divulgação das atividades dos CAO através dos recursos 
da WEB 2.0. Nestes seminários anuais  pretende-se analisar e avaliar o desenvolvimento  do projeto, 
nomeadamente a formação realizada pela equipa da DAAT aos técnicos com o objetivo de disseminar 
esta atividade, os progressos e a importância da atividade para os participantes, as dificuldades sentidas 
ao nível dos recursos, as atividades desenvolvidas: atualização do jornal eletrónico, criação de vídeos, 
tratamento de imagem, elaboração de notícias entre outras atividades, assim como das oportunidade de 
melhoria. Os participantes são unânimes na importância deste projeto  se tornar uma atividade regular nos 
CAO, situação que já ocorre no CAO Machico e CAO Funchal. A DAAT, no próximo  ano letivo, mantem o 
acompanhamento mensal aos técnicos dinamizadores e a avaliação dos jovens que integrarem o projeto 
pela primeira vez. O Seminário finalizou com a apresentação aos autores da versão digital do conto 
“Planeta Luzzul”. O e-Book está disponível para download no Portal da DRE em Publicações / eBooks 
Leitura Inclusiva ( http://www02.madeira-edu.pt/dre/publicacoes_dre/eBooks.aspx ).


