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Ações de Sensibilização no âmbito das 
Comemorações do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência na RAM

Em Destaque...

ARAWORD disponível na 
Google Play

Para além do software 
disponível no Portal Aragonês 
ARASAAC, está agora disponível 
a instalação da aplicação 
AraWord para os tablets. 

Esta aplicação disponibiliza 
gratuitamente um processador 
de texto que permite escrever 
o texto em simultâneo com 
os símbolos pictográficos, 
facilitando o desenvolvimento 
de materiais de comunicação 
aumentativa, permitindo 
a produção de materiais 
curriculares acessíveis, 
bem como a adaptação de 
documentos para pessoas 
que têm dificuldades no 
campo da comunicação 
funcional e alfabetização. 
 
O AraWord também é muito 
útil para os utilizadores que 
estão a iniciar o processo de 
leitura e escrita, uma vez que 
o aparecimento do pictograma 
ajuda a reconhecer a 
palavra ou frase escrita. 
 
Este software foi desenvolvido 
pelo Portal Aragonês de 
Comunicação Suplementar 
e Alternativa (ARASAAC, 
h t t p : / / a r a s a a c . o r g ) , 
em colaboração com a 
Universidade de Zaragoza. 
 
De salientar que o AraWord 
usa pictogramas ARASAAC 
propriedade do Governo de 
Aragão, que são distribuídos 
ao abrigo do Creative 
Commons (BY-NC-SA).

Disponível na Google Play

As comemorações do dia Internacional da Pessoa com Deficiência na RAM 
decorreram entre os dias 2 e 6 de dezembro, com o lema “No Trilho da 
Educação Inclusiva”. Neste âmbito, a DAAT procedeu à cedência de produtos 
de apoio e dinamizou duas ações de sensibilização.

Os produtos de apoio foram cedidos às escolas EB1/PE/C de São Vicente, 
EB1/PE dos Ilhéus e Externato de São João por forma a desenvolverem 
atividades alusivas a este dia.

A ação de sensibilização “Tecnologias de Apoio para alunos com Deficiência 
Visual” decorreu na EB1/PE de Boliqueime, no dia 3 de dezembro, para 23 
alunos do 4.º ano, acompanhados por 2 docentes especializados. A ação 
de sensibilização “Tecnologias de Apoio para alunos com Dificuldades de 
Aprendizagem Específicas” decorreu na Escola Maria Eugénia de Canavial, 
destinada a 27 alunos do 4.º ano e 2 professores. 

Estas ações apresentaram uma novidade relativamente às anteriores, 
uma vez que a DAAT demonstrou o acesso aos manuais digitais através 
do tablet, ferramenta que está a ser implementada no 5.º ano. Assim, 
para além da panóplia de tecnologia de apoio que já é habitual demonstrar 
nestas sessões, os alunos acederam ao tablet, bem como a aplicações que 
podem ser utilizadas por alunos com deficiência visual e/ou com dificuldades 
de aprendizagem específicas, podendo contribuir para a melhoria das 
competências nestas áreas. 
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira.gov.pt/dre

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.

Workshop “Software e Recursos Livres”
A DAAT dinamizou duas sessões do Workshop “Software e Recursos Livres”, 
destinadas aos docentes que lecionam nas unidades especializadas dos 
estabelecimentos de ensino dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. A 
primeira sessão, realizada no dia 29 de outubro, contou com a presença 
de docentes das unidades da EBS Ângelo Augusto da Silva, EB23 Dr. 
Horácio Bento de Gouveia e EBS Gonçalves Zarco. A segunda sessão, 
realizada no dia 5 de novembro, contou com docentes da unidade da 
EB1/PE de Câmara de Lobos.
Assim, este workshop contou com a presença de 7 docentes especializados 
que tiveram a oportunidade de aceder às ferramentas de aprendizagem 
do Office 365, utilizando as várias funcionalidades para posteriormente 
aplicar no seu contexto de trabalho. 
Os participantes também tiveram ainda a oportunidade de aceder ao 
Tux Maths, Tux Typing e Tux Paint, software livre educativo para apoio 
à aprendizagem da numeracia, literacia, nomeadamente para apoio à 
digitação, bem como um editor gratuito de imagens.
Por fim, foi igualmente apresentado o software livre AraWord, um 
processador de texto que recorre aos símbolos pictográficos, permitindo 
deste modo associar, em simultâneo, as palavras ao seu pictograma.

http://www.madeira.gov.pt/dre

