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Atividades de Férias na Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas

Nos dias 26 e 27 de março e 4, 5 e 6 de abril,  já no decorrer da interrupção escolar da Páscoa, 
tiveram lugar, na DAAT, as Atividades de Férias 2018, destinada  a alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos  
(cegueira, baixa visão, paralisia cerebral, distrofia muscular, PEA, dislexia, dispraxia ou dificuldades 
intelectuais e/ou desenvolvimentais). 

Estas atividades tiveram como principais objetivos: reavaliar e otimizar o desempenho dos alunos 
utilizadores de software e periféricos adaptados, e proporcionar-lhes experiências lúdico-educativas e 
de interação entre pares.

O programa contemplado foi o seguinte:

10h00 - Chegada
10h15 -  Jogos TIC (periféricos adaptados, software leitor de ecrã, manuais escolares em formato digital, 
entre outros)
11h00 - Intervalo
11h30 - Robot Cubetto (Animação 3D e outros jogos ludico-didáticos)
12h30 - Final
Na segunda parte, depois do intervalo, os alunos tiveram a possibilidade de realizar uma atividade nova 
relacionada com programação - o Cubetto - que é um amigável robot de madeira que ensina conceitos 
básicos de programação de computador, através da aventura e do jogo. Para esta atividade, foi criada 
uma base com um circuito ,relacionada com a época festiva, a Páscoa, na qual os nossos programadores 
tinham de colher os ovos de Páscoa e assim escolher um percurso rumo ao s Ovos de chococlate.

A DAAT considera que estas atividades revelaram ser um sucesso, pois todos participaram ativamente, 
demostrando interesse e atingido os resultados esperados.
Salientamos a importância de disponibilizar de ferramentas específicas selecionadas para permitir uma 
participação equitativa.
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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.

DAAT colabora com Escola do Carmo em Ação de Sensibilização
A DAAT esteve no dia 11 de abril na Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas a 
convite do Grupo de Educação Especial para colaborar na dinamização de uma ação de sensibilização 
sobre as ajudas técnicas e livros em formatos acessíveis para alunos e pessoas cegas ou com baixa 
visão, na qual participaram alunos de 10.º e 11.º ano.
Ao longo desta sessão, foi destacada a importância das Tecnologias de Apoio e Ajudas Técnicas nesta 
área e foram demonstradas as potencialidades das Tecnologias de Apoio por uma antiga aluna desta 
escola, já a frequentar a Universidade, que também apresentou o seu testemunho de vida.
Foram igualmente abordados todos os formatos acessíveis, bem como os ebooks nas diferentes versões 
e foi dada a oportunidade dos alunos contactarem com a grafia e escrita Braille.
Os participantes puderam colocar as suas questões, permitindo, desta forma, uma troca positiva de 
experiências e conhecimentos, bem como a reflexão.
É sempre com muita alegria que reencontramos alunos universitários utilizadores deste tipo de ajudas 
técnicas/tecnologias de apoio a colaborar nestas atividades.
A DAAT agradece o convite!


