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Atividades Lúdicas em Formatos Alternativos 
na Apresentação do Conto “Sara e as Madalenas 
Mágicas”

Em Destaque...

A Cestinha Cintilante

A pedido da autora, 
Sofia Henriques, a 
equipa da DAAT adaptou 
em formatos alternativos 
o livro “A cestinha 
cintilante”.

A obra foi adaptada em 
formatos alternativos, 
como o negro ampliado, 
com ilustrações 
simplificadas, bem como, 
Braille e relevo. 

Estes formatos são 
acessíveis a pessoas com 
dificuldades na leitura 
e/ou com dificuldades 
visuais, quer seja baixa 
visão ou cegueira.

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, 
assinala anualmente o dia 3 de dezembro - o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência - instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
Nesse dia, a equipa da DAAT colaborou na dinamização do evento da DRE/SRE 
no Centro Comercial LaVie, tendo sido apresentado um leque diversificado de 
atividades, nomeadamente: À Descoberta dos símbolos pictográficos para a 
comunicação, À Descoberta da grafia Braille, À Descoberta da Língua Gestual 
Portuguesa, bem como À Descoberta dos audiolivros, com base no conto 
infantil “Sara e as Madalenas Mágicas”, de Emílio Salas e Inmaculada Sanchez. 
O conto foi apresentado às crianças pela contadora de histórias Leda Pestana, 
que de forma envolvente abordou a temática da inclusão das pessoas com 
deficiência, incapacidades ou outras necessidades especiais.
Participaram nestas atividades cerca de 40 alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, que após a audição da história, foram distribuídos pelos quatro 
postos  organizados pela DAAT e puderam então conhecer os vários formatos 
acessíveis, como resposta àqueles que têm diferentes necessidades.
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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.

 
A equipa da DAAT dinamizou um 
workshop, nos dias 10 e 11 de 

dezembro, no Colégio Salesianos 
Funchal, no qual participaram 

diversas turmas dos 1.º e 2.º ciclos 
do ensino básico.  

Esta atividade esteve integrada na 
«Semana da Inclusão», celebrada 

pela comunidade escolar.
Cerca de 250 alunos, e respetivos 

professores, tiveram a oportunidade,  
ao longo destes dois dias, de 
conhecer diversas tecnologias 

adaptadas que podem ser utilizadas 
por alunos, de acordo com as suas 
necessidades, nomeadamente: PT 
Grid, PT Focus 14, Software Claro 
Read, Google Docs, Magic X, entre 
outras tecnologias de acessibilidade 

adaptadas às capacidades dos 
alunos.

Workshops no Colégio Salesianos Funchal 
“Tecnologias Adaptadas na Sala de Aula”
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