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Oficina de Formação Online
“Acessibilidade e Tecnologia de Apoio”

Em Destaque... 

ALi e a Escrita

Olá, eu sou a ALi! Tenho 
atividades e jogos online. Ao 
clicar no link que se seguir segue, 
poderão encontrar puzzles, 
sequências e outras atividades. 
Venham jogar e aprender!

Estes jogos foram desenvolvidos 
pela Divisão de Acessibilidade 
e Ajudas Técnicas e têm 
como objetivo promover 
o desenvolvimento das 
componentes que integram 
a escrita: a codificação e a 
composição. 

As atividades envolvem, entre 
vários aspetos, a planificação, a 
formulação escrita e ideação. 

 Os jogos “ALi e a Escrita” 
apresentam um conjunto de 
atividades que promovem 
o desenvolvimento de 
competências que estão na base 
da leitura e escrita. 

As atividades lúdicas foram 
elaboradas pela psicomotricista 
Glória Pereira e revistas pela 
restante equipa da DAAT, com 
a finalidade de demonstrar a 
versatilidade do software de 
edição.

Aceder à hiperligação:

ALi e a Escrita (madeira.gov.pt) 

A Oficina online “Acessibilidade e Tecnologias de Apoio” decorreu nos 
passados dias 4 e 5 de março. Trata-se de uma atividade integrada 
na atividade formativa: “Apoio Educativo Especializado: O Assistente 
Técnico no Contexto Educativo”, organizada pela DAAT e dinamizada pela 
professora Sílvia Silva e pelo terapeuta Fábio Martins. 

Esta atividade formativa teve a duração de 6 horas e contou com a 
participação de 22 formandos, assistentes técnicos especializados 
colocados em vários serviços técnicos e estabelecimentos de educação e 
ensino da Região. 

Nesta ação, a DAAT apresentou os serviços que disponibiliza e destacou 
a importância das Tecnologias de Apoio para crianças e jovens com 
dificuldades nas diversas áreas, assim como a relevância de uma avaliação 
de necessidades aos alunos, nesta área, em colaboração com a equipa da 
DAAT, de forma a facilitar as diferentes adaptações individuais. 

Ao longo destas sessões, foram demonstradas, através da partilha de 
ecrã, as potencialidades de algumas ferramentas, nomeadamente, o 
portal da DAAT, com a visualização de diversos vídeos sobre a utilização de 
Tecnologias de apoio, bem como o ARASAAC, para apoio na comunicação 
aumentativa e alternativa, e ainda aplicações como o Let Me Talk ou o Claro 
Scan Pen, Software como o Office 365, manuais adaptados acessíveis 
através do PDF Viewer, entre outros. 
De salientar a participação interessada dos técnicos que frequentaram a 
ação de formação online.
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Oficina Online de «Leitura Inclusiva»
O Departamento de Economia e Cultura da Câmara 
Municipal do Funchal, através da Biblioteca Municipal, 
promoveu, no passado dia 12 de fevereiro, uma 
oficina online de “Leitura Inclusiva”, com recurso à 
plataforma Zoom. 
Esta oficina, conduzida pela Dra. Graça Faria, Chefe 
de Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas, teve 
como objetivo habilitar os participantes a dinamizar a 
Leitura Inclusiva através da utilização de tecnologias 
de apoio e conteúdos adaptados às necessidades dos 
alunos. 
Esta sessão permitiu divulgar a “Biblioteca Inclusiva” 
(edição digital), existente na Direção Regional de 
Educação, e abordar os formatos acessíveis, bem 
como o projeto “Todos podem Ler”.
O nosso agradecimento à Biblioteca Municipal do 
Funchal pelo convite para dinamizar esta oficina de 
divulgação da Leitura Inclusiva, assim como pela 
excelência da organização. Apesar da distância, 
a interatividade foi uma realidade. É sempre 
gratificante dinamizar este tema e debater o projeto 
“Todos Podem Ler” com participantes interessados e 
entusiastas.


