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Estamos ON... Seminários e Oficinas Online

No passado dia 19 de fevereiro, a chefe de divisão Graça Faria e a professora Sílvia Silva apresentaram 
o Projeto Teleaula - Aprender Sem Barreiras aos Técnicos Superiores da área de Psicologia, da Divisão 
de Apoios Técnicos Especializados. 
A apresentação aconteceu online, num seminário muito participado e que contou com a presença virtual 
de cerca de 50 psicólogos. 
Este projeto, da Direção Regional de Educação, pretende «promover e desenvolver de projetos ligados ao 
ensino a distância para alunos impossibilitados de frequentar a escola de forma presencial», competência 
conferida à Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas, pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 
28/2001/M e, atualmente, pelo Despacho n.º 141/2020, de 09 de abril.
Apesar de contar com 17 de existência neste serviço, torna-se importante a sua divulgação atendendo 
às especificidades dos alunos que o podem integrar: alunos com doença oncológica ou outras doenças 
físicas ou psicológicas, ou ainda alunos com estatuto de atleta de alto rendimento.

Mais informações sobre o projeto em www.madeira.gov.pt/dre/daat

Sobre a TeleAula: um testemunho de um técnico superior
Estive a ouvir-vos esta manhã, na reunião realizada para o grupo de Psicologia. Gostei muito, ajudou-me a clarificar 
melhor a forma como a DAAT trabalha com estes alunos.
Interessou-me de uma forma particular porque conheço dois dos alunos que ganharam muito com a vossa 
intervenção. De uma forma particular, sou testemunha do percurso muito positivo que tem sido realizado por um 
aluno, que eu acompanho desde 2013. Após muitas tentativas para que ele voltasse à escola, esta foi a resposta 
efetiva que lhe permitiu voltar a acreditar na concretização dos seus projetos futuros. Hoje é um aluno com muito 
sucesso académico e motivado para prosseguir os seus estudos e formação superior.
Dou-vos, uma vez mais, os parabéns pela Vossa abertura a novas realidades e necessidades. Neste caso, mudou e 
melhorou muito a vida do aluno em questão.          
                            Natália Pita

Um testemunho de duas docentes do 1.º ciclo do Ensino Básico
«Depois de conversar com a professora titular de turma, assinalamos como aspetos positivos:
- O contacto, a ligação que a TeleAula permite à aluna estabelecer com os colegas da turma;
- Nos intervalos pode conversar com os seus colegas;
- Consegue acompanhar e assimilar os conteúdos e apresenta a concentração necessária;
- Participa na aula e tira as suas dúvidas, quase como se fosse presencial.
Como aspeto negativo, regista-se apenas as falhas na ligação que, felizmente, acontecem poucas vezes.                      
Muito obrigada.»                        
                Beatriz Alves e Dora Pacheco
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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.

Oficina online “Todos podem Ler”

Ana Isabel Leitão

A Oficina “Todos Podem Ler” teve lugar no dia 10 de fevereiro,  
decorrente da entrega de equipamentos informáticos (portátil 
e tablet) e de kits em formatos acessíveis, no âmbito do 
projeto Todos Podem Ler, em parceria com a Fundação Altice. 

Foi já no final do ano letivo de 2019/2020 que a DRE entregou 
os referidos equipamentos aos estabelecimentos de ensino da 
RAM, abrangidos pela 5ª etapa do projeto, nomeadamente,  a 
EB1/PE do Areeiro e Lombada, a EB1/PE/C de São Gonçalo, a 
EB1/PE do Estreito da Calheta  e a EBS/PE/C do Porto Moniz. 

Assim, e atendendo ao facto de estarmos a viver uma 
situação de pandemia que não nos permite realizar esta 
sessão presencialmente, avançou-se para uma sessão online, 
síncrona, através da plataforma Microsoft Teams, que contou 
com presença dos quatro técnicos superiores de biblioteca 
das escolas supramencionadas.

Esta ação, organizada pela Técnica Superior, Andreia Pinto, 
com a colaboração do Engenheiro de Informática, Tiago 
Abreu, teve como objetivo sensibilizar e dar a conhecer as 
tecnologias de apoio que possibilitam construir conteúdos em 
formatos acessíveis, para e com os alunos, nas  bibliotecas 
escolares. 


