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 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS  

Avaliação e acompanhamento de alunos/adultos utilizadores de    
tecnologias adaptadas às suas necessidades; 
 

Treino de utilização de materiais adaptados e de tecnologias de 
apoio; 
 

Formação de docentes, técnicos, utentes e as suas famílias na      
utilização de software  e/ou hardware específico; 
 

Adaptação de materiais/equipamentos facilitadores da autonomia 
pessoal e da integração social e escolar; 
 

Empréstimo e cedência de produtos de apoio/tecnologias de apoio 
aos estabelecimentos de educação e ensino regular e especial,   
centros de atividades ocupacionais, à família ou aos adultos em    
readaptação profissional; 

Acompanhamento de serviços e/ou estabelecimentos que             
desenvolvam projetos no âmbito das ajudas técnicas e tecnológicas 
adaptadas a utentes com necessidades especiais; 
 
Promoção e desenvolvimento de projetos ligados ao ensino à        
distância para alunos impossibilitados de frequentar a escola de    
forma presencial; 
 
Produção de  conteúdos de apoio ao currículo em formatos        
acessíveis para alunos: deficientes visuais, deficientes motores,     
dificuldades de aprendizagem ou dificuldades intelectuais e           
desenvolvimentais; 
 
Produção de  livros em formatos acessíveis e materiais adaptados – 
tabelas de comunicação, atividades didáticas em formato digital, 
grelhas para teclados de conceitos, textos em Braille ou relevo, entre 
outros para os serviços de EER e outros serviços da AP. 

 ATRIBUIÇÕES  (Despacho n.º 110/2016, da SRE, de 21 de março)  

a) Conceber, desenvolver, promover e divulgar novas tecnologias ou 

experiências tecnológicas inovadoras a serem utilizadas por alunos 

ou outras pessoas com deficiência, incapacidade ou outras NEE;  

b) Desenvolver e adaptar conteúdos, materiais e equipamentos    fa-

cilitadores da autonomia pessoal e da inclusão e integração escolar e 

social;  

c) Propor as condições de acessibilidade, as ajudas técnicas e as 

tecnologias adaptadas adequadas à promoção do sucesso educativo 

e da literacia;  

d) Acompanhar todos os serviços ou estabelecimentos escolares que 

desenvolvam projetos no âmbito das ajudas técnicas e tecnologias 

adaptadas à pessoa com deficiência e ou incapacidade; 

e) Promover e desenvolver projetos ligados ao ensino à distância para 

alunos impossibilitados de frequentar a escola de forma presencial. 

 

 EQUIPA 
 

A equipa da DAAT reúne os seguintes profissionais:  

 

Chefe de Divisão / Psicomotricista: Graça Faria   

Docentes Especializados e Técnicos Superiores: Ana Isabel Leitão, 

Ana Garcia, Andreia Pinto, Andreia Vasconcelos, Dina Barradas,   

Fabíola Alves, Ivo Secretário e Sílvia Silva 

Especialista de Informática: Tiago Abreu 

Assistentes Técnicos: Adriana Rodrigues, Ana Paula Gomes, Fátima 

Veiga, José Manuel Rocha, Otília Henriques 


