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Em Destaque...

Vox4all 
Free em versão de 
demonstração 

“Vox4all é um sistema 
de comunicação 
aumentativa e 
alternativa para 
smartphone e tablet 
que pretende dar voz 
a quem não tem e 
colmatar dificuldades 
de comunicação. Este 
sistema de comunicação 
mobile é totalmente 
configurável e adaptável, 
para ajudar a ultrapassar 
as barreiras da 
comunicação e criar um 
ambiente adaptado.
Para o profissional 
constitui uma poderosa 
ferramenta de trabalho, 
permitindo-lhe 
construir um sistema 
de comunicação 
completamente adequado 
às necessidades 
do utilizador. A 
customização permite 
criar grelhas (pranchas) 
individualizadas, para que 
a terapêutica seja a mais 
eficiente possível. Nas 
situações de tratamento, 
o utilizador (usuário) 
pode tirar partido da 
versatilidade para 
escolher as palavras, 
símbolos e imagens 
mais enquadrados com 
o contexto e comunicar 
com eficácia.”

Para mais informações:
http://www.imagina.
pt/produtos/solucoes-
integradas/vox4all//

Webinar “Daisy 2012”
Audiolivros para alunos com Necessidades Educativas Especiais
No sítio eletrónico da iniciativa 
«Webin@rs DGE - da informação 
ao conhecimento» está disponível 
a emissão subordinada ao tema 
«“Daisy 2012” - Audiolivros para 
alunos com necessidades educativas 
especiais».
Trata-se de uma conferência em 
linha dirigida à comunidade escolar 
numa iniciativa da  Direção-Geral da 
Educação (DGE). Aquilino Rodrigues 
apresenta os manuais escolares e 
livros digitais em formato Daisy, 
disponibilizados pela DGE, de forma 
gratuita, nas escolas para alunos do 
5.º ao 12.º anos de escolaridade com 
necessidades de educação especial, 
nomeadamente, cegos, com baixa 

visão ou dislexia. A descrição 
de imagens, a possibilidade de 
ampliação e o recurso ao sintetizador 
de voz fazem a diferença para os 
manuais digitais usuais.
Atendendo à importância deste 
tipo de ajudas técnicas, a Direção 
Regional de Educação promove a 
sua divulgação junto das escolas e 
respetivos docentes especializados 
e disponibiliza-se para prestar  mais 
informações ou esclarecimento 
sobre o software Easy Reader 6.02, 
através da equipa da Divisão de 
Acessibilidades e Ajudas Técnicas 
(daat.dre@madeira-edu.pt).
Para mais informações:
http://webinar.dge.mec.pt/2013/01/09/1858/

A DAAT implementa e desenvolve o 
Projeto TIC nos Centros de Atividades 
Ocupacionais (CAO), nomeadamente 
no CAO Funchal (Santo António e 
São Pedro) e Machico. 
As atividades têm como finalidade 
reduzir a info-exclusão, introduzindo 
o uso das tecnologias no quotidiano 
de cada jovem, através da 
criação e desenvolvimento de 
atividades enriquecedoras das suas 
competências.
Com esta iniciativa pretende-se 
desenvolver e manter competências 
de literacia, adquirir competências 
TIC e colaborar, de forma ativa, na 
divulgação das atividades dos CAO, 
que podem ser acompanhados nos 

blogues e jornal eletrónico*.
. A formação realizada tem como 
conteúdos: Introdução à Informática 
e à Internet, recursos da Web 2.0 e 
edição de fotografia e vídeo.
As novas experiências têm permitido 
a consolidação de saberes e 
aprendizagens que se refletem no 
aumento da interação e colaboração 
entre os jovens, bem como da 
sua autoconfiança, iniciativa e 
criatividade.
Os jovens têm a possibilidade de 
realizar o exame para obtenção 
do Diploma de Competências 
Básicas em Tecnologias da 
Informação, criado pelo Decreto- 
-Lei n.º 140|2001, de 24 de abril.

DAAT implementa Projeto TIC nos CAO

* Os jovens dos CAO esperam pelos vossos comentários em:
http://projetotic-sa.blogs.sapo.pt/ - CAO Funchal, Santo António

http://projetotic-sp.blogs.sapo.pt/ - CAO Funchal, São Pedro
http://desafio_informatico.blogs.sapo.pt - CAO Machico

http://www.wikijornal.com/desafioinformatico - CAO Machico
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Disponibilizado em formato digital 
http://educacaoespecial.madeira-edu.pt/daat

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.

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Bartolomeu Perestrelo, escola de 
referência para o ensino de alunos cegos e com baixa visão, promoveu, 
por iniciativa do Clube Escola Saudável, entre os dias 18 e 22 de fevereiro, 
a Feira da Saúde “que teve como objetivos sensibilizar toda a comunidade 
educativa para a adoção de hábitos de vida saudáveis, a compreensão da 
importância da atividade física como fator de saúde e formar consumidores 
de atividade física para toda a vida, com vista à redução da taxa de 
sedentarismo.” 
A DAAT foi convidada a participar na edição de 2013 com uma exposição 
e workshops sobre ajudas técnicas/tecnologias de apoio e conteúdos 
adaptados à leitura de pessoas com NE. 
Ao longo desta semana foram apresentadas propostas de atividades com 
as seguintes temáticas: “Os Desafios”, que apresentavam aos participantes 
as diversas formas de comunicação aumentativa e alternativa; “Os Livros”, 
dia em que se expôs livros e atividades em vários formatos acessíveis, 
para alunos com diferentes NE; “A Gincana”, que possibilitou aos jovens 
experienciar situações problemáticas com que se deparam diariamente as 
pessoas com NE; “A Informática” e “Os Jogos”, nos quais a DAAT demonstrou 
inúmeras ajudas técnicas, nomeadamente os mais variados periféricos e 
outras adaptações, como jogos adaptados, bem como a possibilidade de 
aceder a softwares adaptados às especificidades das crianças, jovens e 
adultos com NE.

Participação da DAAT 
na Feira da Saúde


