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Programa Mobilidade ERASMUS +

A Partilha de Saberes e Práticas na Área das 
Tecnologias de Apoio na Educação

No passado dia 27 de outubro, a Divisão de Acessibilidade e Ajudas 
Técnicas (DAAT), dinamizou, a convite da Escola Básica com Pré-escolar 
da Assomada, a ação de sensibilização Tecnologias de Apoio na Educação, 
no âmbito do programa mobilidade Erasmus +.  

No decorrer desta ação, para além de abordar as mais recentes tecnologias 
de apoio utilizadas em contexto sala de aula e noutros contextos 
educativos, também se procedeu à demonstração das mesmas. 

Foi com interesse que um grupo de docentes e outros profissionais 
da Grécia, Espanha e Turquia, que integram o referido programa, 
participaram nesta iniciativa. A professora Sílvia Silva e o técnico Ivan 
Soares apresentaram igualmente as atividades desenvolvidas pela DAAT 
nos estabelecimentos de educação e ensino da RAM.

Educação Inclusiva e 
Acessível
Oportunidades 
e Sinergias

Está disponível para 
download uma compilação 
de artigos científicos na 
área a Educação Inclusiva 
e Acessível, na qual consta 
o artigo “Tecnologias 
de Apoio e Diversidade 
Funcional: Contributos 
para uma Educação 
Acessível e Inclusiva”, um 
trabalho conjunto de Jaime 
Ribeiro, Lúcia Bento, Graça 
Faria, Sílvia Silva, Tiago 
Abreu, Sara Rodrigues e 
Luís Azevedo, realizado 
no âmbito da formação 
avançada em Tecnologias 
de Apoio na Educação 
(Acessibilidade digital), 
organizada pelo Instituto 
de Ciências da Saúde da 
Universidade Católica 
Portuguesa, com o apoio da 
Fundação Altice. 

Download do artigo em: 

http://hdl.handle.
net/10400.8/7876

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/%C3%81reas-de-Interven%C3%A7%C3%A3o/Tecnologias-Adaptadas
https://www.facebook.com/tecnologiasdeapoioRAM/
www.madeira.gov.pt/dre/daat
https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/7876
https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/7876
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Estivemos no Externato Princesa Dona Maria Amélia

No dia 28 de outubro, as psicomotricistas Glória Pereira e Graça Faria, da Divisão de Acessibilidade e 
Ajudas Técnicas, deslocaram-se ao Externato Princesa Dona Maria Amélia e dinamizaram a ação de 
sensibilização Tecnologias de Apoio na Educação - Alunos com Baixa Visão na Sala de Aula, junto dos 63 
docentes daquele estebelecimento de ensino.

Tratou-se de uma ação muito participada e ativa em prol da participação em equidade de todos os alunos, 
na qual se manipularam alguns livros em formatos acessíveis, produtos de apoio, software educativo e 
aplicaçoes úteis nesta área específica, sendo que a DAAT agradece o convite.
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