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Projeto “TeleAula”

Em Destaque...
Leitura Fácil

Dada a relevância do acesso à internet para a atividade desenvolvida pela
Direção Regional de Educação, nomeadamente na promoção e incremento
de projetos ligados ao ensino à distância para alunos impossibilitados de
frequentar a escola de forma presencial, foi estabelecido um protocolo com
a Fundação Portugal Telecom que resultou na cedência de cinco pares de
linhas para acesso à internet.
Assim, a Fundação PT assegura a disponibilização das linhas e respetivos
custos de pares de linhas para acesso à internet até ao final do ano letivo
2013/2014, permitindo, desta forma, o acesso remoto às aulas a estudantes
impossibilitados de as frequentar.
Neste momento, este projeto está a decorrer na EBS Jaime Moniz, na EB2/3
Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na EBS Luís Maurílio da Silva Dantas, na
EB2/3 Dr. Horácio Bento Gouveia, na EB2/3 dos Louros e na EB1/PE Faial.
A Direção Regional de Educação considera importante que alunos que estejam
impedidos de se deslocar à escola, por dificuldade física, psicológica e/ou
por dependência de terapia medicamentosa ou internamento frequentes,
tenham a possibilidade de ligação à comunidade escolar através da TeleAula,
no sentido de responder às suas necessidades psico-pedagógicas e potenciar
a dinâmica da sala de aula, o contacto com a sua turma, professores, aulas
e respetivas orientações.
A Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas preciniza a utilização de
tecnologias de TeleMultimédia que possibilita a comunicação síncrona, assim
como a implementação de modelos pedagógicos que potencializam esses
recursos e que permitem uma aproximação do aluno internado ou no domicílio
ao ambiente e dinâmica da sala de aula, evitando o seu distanciamento do
meio escolar, da escolaridade, bem como evitar o enfoque no estado de
doença e o seu consequente isolamento.
Assim, são criadas condições que permitem não só a continuidade da sua
escolaridade, como também a manutenção de ligações a grupos de interesse
e de funcionamento dos quais importa não se desinserir (grupo-turma).
Acredita-se que este processo pedagógico poderá constituir-se como uma
mais valia humana e de intercâmbio de aprendizagens e de saberes, para
todos os intervenientes diretos.

A brochura “Informação para
todos. Regras Europeias para
fazer informação fácil de ler
e de perceber” foi publicada
pela Inclusion Europe com o
apoio da Comissão Europeia.
Produzido no âmbito do projeto Caminhos para a educação de adultos com deficiência intelectual - Programa Aprendizagem ao Longo
da Vida, este trabalho dá a
conhecer uma lista de recomendações que servem para
ajudar as pessoas a fazer
informação fácil de ler e de
perceber.
Estes programas são cursos em que os adultos
podem aprender coisas novas. No entanto, os adultos
com deficiencia intelectual
têm dificuldade em participar
e acompanhar tais programas, por não perceberem a
informação que lhes é dada.
Assim, o objetivo deste projeto é tornar os programas
de aprendizagem ao longo
da vida mais fáceis para que
as pessoas com deficiência intelectual possam neles
participar.
De salientar que estas regras podem ser igualmente
utilizadas para outros fins
ou públicos, nomeadamente
pessoas que não têm o Português como a sua primeira
língua ou pessoas que têm
dificuldades de leitura.

Disponível em http://www.
ces.uc.pt/projectos/intimidade/media/PT-Information_
for_all.pdf

Fundação PT

disponibiliza Software Adaptado
A Fundação Portugal Telecom
disponibilizou software adaptado à
Direção Regional de Educação, no âmbito de um projeto apresentado
pela Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas.
Considerando a importância das tecnologias de comunicação aumentativa
e alternativa, quer nos processos de avaliação especializada, quer no
desenvolvimento das capacidades cognitivas e competências pessoais
dos alunos com necessidades educativas especiais, quer, ainda, no seu
contributo para o aumento da autonomia dos alunos com deficiência,
nomeadamente, motora, visual ou auditiva.
Enquadrada na sua política de reabilitação numa perspetiva inclusiva e
de desenvolvimento integral, decidiu a Fundação PT disponibilizar:
- Quatro PT JAWS
- Dois Magic Eye
- Dois Magic Key
- Oito Magic Keyboard
- Um PT Decibel
A Direção Regional de Educação compromete-se, através da DAAT, a utilizar os equipamentos e software,
exclusivamente, no âmbito dos projetos e atividades dirigidas a alunos com necessidades educativas
especiais, promovendo a sua aprendizagem e a literacia, bem como a sua autonomia; Assegurar a
correta utilização dos referidos equipamentos e software, bem como garantir que são cumpridos os
aspetos funcionais e de segurança relacionados.

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.
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