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DAAT assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
na EB1/PE da Assomada
No âmbito da Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a equipa Divisão de Acessibilidade e Ajudas 
Técnicas dinamizou, no dia 13 de dezembro, uma ação de sensibilização e atividades ligadas ao projeto 
“Todos podem Ler”, na Escola do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Assomada. 

Este estabelecimento de educação e ensino é um dos contemplados por este projeto e, enquanto 
Biblioteca Inclusiva, convidou a DAAT para realizar estas atividades, destinadas a todos os alunos de 1.º 
ciclo e distribuídas ao longo de quatro 4 sessões para cada ano escolar.

No turno da manhã, a equipa da DAAT esteve com os 1.º e 2.º anos de escolaridade e, os alunos, 
tiveram a oportunidade de explorar diversos formatos acessíveis e realizar atividades relacionadas com 
Braille, Caracteres Ampliados, Língua Gestual Portuguesa, Leitura Fácil, Símbolos Pictográficos e Áudio,  
de modo a se familiarizarem com cada um destes formatos acessíveis. 
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Livros e Atividades em Formatos Acessíveis
As diversas formas de produção Braille
No período da tarde, já com os alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade, para além de uma abordagem 
e reflexão sobre livros e atividades em formatos acessíveis, ligadas ao projeto “Todos podem Ler”, foi 
apresentada aos jovens participantes a profissão de Técnico Especializado de Produção Braille. 
As atividades centraram-se nas diversas formas de produção de Braille (manual, mecânica e informatizada) 
tendo sido dadas a conhecer as diversas formas de adaptação de materiais para o formato Braille, 
salientando-se também os relevos, que são realizados no Centro de Produção de Material da DAAT.

A todos, a DAAT agradece a interessada e entusiástica participação.
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