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Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas 2002-2020
18 anos a fazer a Diferença!

A Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas comemorou o seu 
18.º aniversário, no dia 15 de novembro de 2020.  

Atualmente, a equipa integra 18 profissionais de diferentes áreas, 
determinantes para um atendimento interdisciplinar, específico e 
inovador, que contribuem ao longo dos tempos para os resultados 
atingidos, no meio escolar, familiar, institucional, profissional ou 
hospitalar.

Ao longo destes 18 anos, continuamos a avaliar e a acompanhar  
nos estabelecimentos de ensino, no Arquivo Regional e Biblioteca 
Pública da Madeira, no domicílio ou no local de trabalho pessoas com 
necessidades específicas na área da acessibilidade e tecnologias de 
apoio. Continuamos a preparar conteúdos e materiais em formatos 
acessíveis para crianças, alunos e outras pessoas. Continuamos 
a prestar a assistência técnica na área dos equipamentos 
informáticos, de posicionamento e mobilidade, comunicação e treino 
de capacidades considerados produtos ou tecnologias de apoio. 
Continuamos a promover ações de sensibilização nas escolas e a 
orientar docentes, técnicos, alunos e as suas famílias na utilização 
das tecnologias de apoio.

Há 18 anos a desenvolver programas e projetos na área da 
acessibilidade e tecnologias de apoio. 

No nosso aniversário agradecemos a todos as pessoas e instituições 
que compartilham o nosso percurso.

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/%C3%81reas-de-Interven%C3%A7%C3%A3o/Tecnologias-Adaptadas
https://www.facebook.com/tecnologiasdeapoioRAM/
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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.

No dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, dia 25 de novembro, a convite da 
Educadora Anabela Machado da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar dos Ilhéus, a Dra. Graça Faria 
mostrou aos meninos e às meninas da sala Verde a história de “Ogima o viajante do espaço no planeta 
BMQ”, da autoria do escritor Francisco J. V. Fernandes.
Foram demonstrados os vários formatos acessíveis desta história, nomeadamente, os Símbolos 
Pictográficos (SP), o Braille e o relevo, assim como o “Patinho Feio” em SP.
Estas versões das histórias em formatos acessíveis fazem delas histórias Inclusivas, porque TODOS 
PODEM LER.
Relembramos que esta história dispõe de atividades lúdico-didáticas que integram o DVD multimédia 
“Ogima - O viajante do espaço no planeta dos BMQ”, criadas pela equipa no âmbito do projeto “Todos 
Podem Ler”. Atualmente, estas atividades podem ser exploradas online na área das Atividades Lúdico 
Interativas, disponível em www.madeira.gov.pt/dre/ali

Agradecemos a atenção, interesse e entusiamo de todos os participantes.

Sensibilizando para a prevenção da violência
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