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A Equipa da DAAT, a Psicomotricista Ana Leitão 

A equipa da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT) vem desta forma prestar a sua homenagem 
à Dra. Ana Isabel Leitão, uma das profissionais que integrou a equipa em 2003/2004 e tem colaborado 
com a DAAT na promoção da inclusão dos alunos e de outras pessoas com deficiências ou incapacidade. 

Na sua essência, as psicomotricistas: 1) avaliam a proficiência na discriminação, perceção, coordenação, 
assim como na escrita e na leitura de crianças e alunos com dificuldades visuais, perturbação do espetro 
do autismo (PEA), dificuldades de aprendizagem específicas (DAE) e/ou dispraxia, e outras dificuldades; 
2) desenvolvem e adaptam ou supervisionam conteúdos, materiais e equipamentos facilitadores da 
autonomia pessoal e da inclusão; 3) propõem as condições de acessibilidade, ajudas técnicas/tecnologias 
de apoio e as adaptações tecnológicas adequadas à promoção do sucesso educativo e da literacia. 

No âmbito das atribuições da DAAT, a Dra. Ana Isabel Leitão tem vindo a colaborar com os demais 
elementos desta equipa na promoção da utilização de tecnologias de apoio adaptadas às competências 
e necessidades das crianças e alunos com dificuldades ou incapacidades, em diversos contextos. 

Esta profissional garantiu o atendimento de alunos do pré-escolar, dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e do 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 assegurou a divulgação de boas práticas 
nos estabelecimentos de ensino, junto da comunidade educativa. Participou 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; 
acompanhou alunos utilizadores de tecnologias de apoio e procedeu à intervenção junto dos docentes 
e técnicos de apoio dos alunos utilizadores de tecnologias de apoio, nos diferentes estabelecimentos 
de educação e ensino; finalmente, organizou e co-dinamizou ações de formação e 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. 
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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.

Fiz parte da equipa da DAAT desde 2003 até janeiro de 2021, portanto é um longo percurso, que conta já 
com 17 anos, no qual pude assistir e vivenciar a sua evolução.  Mudou-se de Direção Regional, de nome 
(várias vezes), de procedimentos, de cabeçalhos, de pessoas que por lá passaram...
Maioritariamente, estive a partilhar serviços, entre a DAAT e outros serviços da DRE, pelo meio nasceram 
meninos e meninas...
O que fica?... São as aprendizagens que fizemos uns com os outros, toda a partilha... crescemos e 
tornamo-nos melhores! É o trabalho em equipa: as avaliações especializadas, os apoios, as intervenções 
e as sensibilizações/formações que foram promovidas pela ilha toda.
Sem este “background” do “know how” e sem a colaboração da equipa teria sido impossível levar a 
cabo a minha missão da DAAT. Precisamos uns dos outros para tornar efetivo o sucesso dos alunos que 
apoiamos.
Desde já gostaria de agradecer a toda a equipa da DAAT (a atual e os que por lá passaram), por todo o 
apoio que me deram.
Estou grata por ter partilhado convosco esta experiência, aprendizagem e amizade que levo comigo, 
daqui por diante. Continuação de bom trabalho!                                                                                                           

Na primeira pessoa...

Ana Isabel Leitão
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