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Participação da DAAT no Seminário 
Tecnologias para a Inclusão 
e Acessibilidade

Em Destaque...

Matemática: Divisão

A aplicação Matemática:
Divisão possibilita a
aprendizagem da divisão
através da realização de
exercícios. A aplicação,
disponível gratuitamente na
Google Play, ensina a técnica
da divisão, permite o treino
e  sugere inclusivamente
indicações na presença
de erros, nos seus vários
níveis de dificuldade.
Existem dois modos de
executar a aplicação: o de
aprendizagem e o de treino.
No modo de aprendizagem,
cada etapa do exercício
é detalhada, podendo-
-se escolher o divisor e
o dividendo ou deixar
que a aplicação os 
escolha, aleatoriamente.
Em modo de treino,
praticam-se exercícios de
matemática, podendo-se
fazer uma divisão por etapa.
A aplicação deteta os erros
e dá orientações, 
quando necessário.

Disponível na Google Play

A Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas participou no Seminário 
Tecnologias para a Inclusão e Acessibilidade (TIA), promovido pela Direção- 
-Geral da Educação - DGE, em colaboração com a rede de Centros de 
Recursos TIC, que teve lugar no auditório da Escola Secundária Vergílio 
Ferreira, em Lisboa, no dia 20 de fevereiro 2020. 

O seminário teve como objetivo divulgar a atividade da rede de Centros de
Recursos TIC (CRTIC), rede prescritora de produtos de apoio do Ministério
da Educação, bem como outras iniciativas de parceiros com projetos no
âmbito da acessibilidade e inclusão, no qual incluiu uma mostra de produtos
de apoio e posters produzidos pelos CRTIC.
Este evento proporcionou um dia de encontro com diferentes equipas 
de todo o país. Uma oportunidade para partilhar experiências e rever 
os colegas Emília Baliza (CRTIC Setúbal), Rui Fernandes (CANTIC), 
Daniel Freitas (Fundação Altice). Encontramos ainda a Dra. Filomena 
Pereira e Dra. Ida Brandão, da DGE, bem como os colegas do CRTIC 
Viseu, Aida Leitão e José Carlos Melo, que nos 
apresentaram e disponibilizaram software interessante que têm
desenvolvido.
Foi igualmente profícuo para apresentar propostas de desenvolvimento de
conteúdos acessíveis à Porto Editora e organizar futuras ações formativas
com a Fundação Altice e a Anditec, nomeadamente o III Seminário de
Tecnologias de Apoio na Educação.
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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.

Mostra de Produtos de Apoio apresentados pelos CRTIC

A DAAT agradece à DRE/SRE o apoio na deslocação para a participação no Seminário Tecnologias 
para a Inclusão e Acessibilidade que permitiu a validação de práticas e projetos.


