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Informativo

daat

Região Autónoma da Madeira l Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia l Direção Regional de Educação 
Direção de Serviços de Apoios Técnicos Especializados l Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas

 http://www.madeira.gov.pt/dre»Recursos Especializados»Tecnologias de Apoio       

A conversar sobre a cegueira... 
no Madeira Viva Em Destaque... 

DAAT recomenda o uso 
de máscara com recurso 
a Símbolos Pictográficos.

Cientes da importância do 
cumprimento das regras, e para 
que possam ser interpretadas 
por todos, informamos que, 
mediante pedido aos nossos 
serviços, a DAAT poderá 
adaptar cartazes em Símbolos 
Pictográficos, com informações 
sobre a Covid-19.

Os conteúdos   
abordam os protocolos  
de atuação a seguir  
para evitar e minimizar  
o contágio pelo Coronavírus.

 Em caso de necessidade, 
requisitar através do email: 
daat.dre@madeira.gov.pt

Tendo sido o mês de outubro o mês da visão, a convite da Professora Lígia 
Brazāo, presidente do Lions Clube do Funchal, a Divisão de Acessibilidade 
e Ajudas Técnicas esteve no Programa Madeira Viva, da RTP Madeira, a 
divulgar produtos de apoio para alunos cegos ou com baixa visão.
No decorrer deste programa foram assim demonstrados alguns produtos 
de apoio, utilizados nesta área de intervenção, pelos alunos, junto dos 
estabelecimentos de educação e ensino.
Do simples ao complexo, desde a uma a régua de baixa visão, régua para 
a aprendizagem do braille, livros em formatos acessíveis braille e relevo, 
lupas e telelupas para alunos com baixa visão e softwares específicos  
com leitura de ecrã, direcionados para esta população alvo.

Para assistir à entrevista aceda ao link do facebook da DAAT: 
facebook.com/tecnologiasdeapoioRAM/videos/212150790369435
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira.gov.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 a 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.

A DAAT continua a promover a importância da acessibilidade cultural através da colaboração com 
instituições e serviços. 
Numa parceria com a Divisão de Cultura e Turismo, do Departamento de Economia e Cultura, da Câmara 
Municipal do Funchal, criamos o roteiro dos museus que acompanha o Mapa  turístico em braille e relevo 
do Centro Histórico do Funchal, bem como o folheto informativo em braille, relevo e carateres ampliados 
sobre os Paços do Concelho - www.visitfunchal.pt/pt 
O nosso serviço colaborou na criação de um roteiro dos museus da cidade em braille, com a localização 
dos diferentes espaços e a informação disponível em formatos acessíveis. Este roteiro contém referências 
a diferentes monumentos, com a indicação da morada e da disponibilidade, ou não, de textos em braille, 
modelos tridimensionais, desenhos em relevo ou áudio-guias. Desta forma uma pessoa cega pode, com 
auxílio do guia, procurar mais informações sobre cada um dos espaços, selecionar os pontos que lhe 
interessam visitar e organizar a sua visita pela cidade. O mapa ajuda  a dar a noção de proximidade 
entre os diferentes pontos turísticos. Esta parceria contou com a colaboração da Dra. Ana Andrade - 
facebook.com/aosolhosdequemnaove
Está igualmente disponível um folheto informativo em braille e com imagens em relevo do edifício, bem 
como da estátua existente no pátio da mesma. Esta informação está igualmente disponível em Inglês.

Acessibilidade Cultural 
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