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A Equipa da DAAT:  Testemunho dos professores 
Sandra Pais e Ivo Secretário
A equipa da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT) vem homenagear, em forma de despedida, 
dois dos profissionais que a integraram. São da área da educação especial e, em conjunto com os 
restantes elementos da equipa, promoveram a inclusão dos alunos e de outras pessoas com deficiências 
ou incapacidade, através da utilização de tecnologias adaptadas às suas competências e necessidades, 
em contexto escolar/comunitário e familiar. A docente Sandra Pais, do grupo de recrutamento 700EE, 
integrou a DAAT em 2018 e o docente Ivo Secretário, do grupo de recrutamento 110EE, fez parte desta 
equipa interdisciplinar durante 3 anos, nos anos letivos 2015/2016, 2017/2018 e 2019/2020.
No âmbito das competências da DAAT, estes profissionais garantiram o atendimento de alunos do pré-
-escolar dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, o atendimento na área da 
utilização de tecnologias de apoio/ajudas técnicas e conteúdos curriculares adaptados às capacidades 
e competências de alunos com deficiências ou incapacidade, respondendo às suas necessidades, assim 
como a divulgação de boas práticas nos estabelecimentos de ensino, junto da comunidade educativa.
Participaram  igualmente  na  avaliação  de  alunos  com  deficiência visual  (cegos  e  baixa  visão) 
e de alunos com  dificuldades  de  aprendizagem específicas  (dislexia,  deficiência  motora,  PEA,  
défice de atenção  e  hiperatividade, entre  outras  deficiências  ou incapacidade)  que  necessitam de  
utilizar  tecnologias  adaptadas nas  suas  atividades  curriculares; acompanharam alunos utilizadores 
de tecnologias adaptadas; procederam à intervenção junto  dos  docentes  e  técnicos  de apoio  dos  
alunos  utilizadores  de tecnologias adaptadas nos diferentes estabelecimentos  de  educação  e ensino; 
organizaram e co--dinamizaram ações de formação e ações de sensibilização promotoras de  boas 
práticas  na  área  das  tecnologias de  apoio e dos  conteúdos em formatos acessíveis, adaptados 
às necessidades  e  capacidades  dos alunos e de outras pessoas com deficiências ou incapacidade; 
colaboraram na divulgação, adaptação e revisão de conteúdos em formatos acessíveis e ebooks, no 
âmbito do Concurso de Literatura Infantojuvenil Inclusiva “Todos Podem Ler” .

Terminada a prestação destes dois colegas, a DAAT enaltece o seu trabalho e dedicação, desejando-lhes 
o maior sucesso pessoal e profissional.
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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 mudança traz sempre novos desafios e expetativas, mas também 
evidencia a nossa capacidade de superação e adaptação.
Honra-me muito ter feito parte desta equipa durante dois anos, 
saio com o sentimento de dever cumprido e mais rica, pessoal e 
profissionalmente.
Quero agradecer a cada um de vós, que fez parte do meu percurso 
nesta equipa, pelo apoio, espírito de equipa e entreajuda. À Dra. 
Graça, por quem nutro um grande carinho e admiração, agradeço o 
apoio incondicional e conhecimento partilhado. 
Obrigada pela oportunidade.    Sandra Pais

O desafio faz parte da vida. Foi com esse espírito, com a vontade de 
contribuir e também de aprender, que tive o privilégio de pertencer 
à equipa de profissionais da DAAT. Foram três anos muito intensos 
de valorização profissional e pessoal. Saí com a convicção de estar 
mais bem preparado para o exercício da minha atividade docente. 
Aproveito a oportunidade para agradecer à Dra. Graça Faria por me ter 
proporcionado tal experiência, bem como, aos meus colegas, que me 
ajudaram e apoiaram! Só com o trabalho de equipa e com o contributo 
de todos poderemos fazer melhor! Um grande abraço e o desejo dos 
melhores sucessos profissionais!      
       Ivo Secretário
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