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Formação Avançada

Tecnologias de Apoio 
para a Inclusão - 
Acessibilidade Digital

Porque a formação 
contínua é determinante 
para manter a qualidade 
da prática profissional, três 
elementos da equipa da 
Divisão de Acessibilidade 
e Ajudas Técnicas foram 
selecionados   para      
frequentar  a Formação 
Avançada em Tecnologias 
de Apoio na Educação 
(Acessibilidade digital). 
Esta formação é organizada 
pelo Instituto de Ciências 
da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa, com o 
apoio da Fundação Altice. 
A 3.ª edição iniciou-se em 
dezembro e o seu terminus 
está previsto para  maio de 
2022.

Homenagem em dia de apresentação de 
Maquetes Táteis no TMBD! 

No dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no 
Teatro Municipal Baltazar Dias, decorreu a apresentação de maquetes táteis 
de vários espaços culturais da Câmara Municipal do Funchal: o Museu A 
Cidade do Açúcar, o Museu Henrique e Francisco Franco, o Teatro Municipal 
Baltazar Dias e a própria Câmara Municipal.

Nesta data, a Câmara Municipal do Funchal homenageou  ainda José 
Manuel Rocha, técnico especialista da Divisão de Acessibilidade e Ajudas 
Técnicas, pelo excelente contributo que deu a todos estes espaços culturais 
na criação de imagens táteis para os guiões dos museus, respetivas folhas 
de sala e roteiros adaptados em braille e carateres ampliados para público 
cego ou com baixa visão permitindo, deste modo,“tornar a cultura acessível 
a todos os cidadãos”.
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Tecnologias de Apoio presentes nas I Jornadas da Educação - Saúde
A DAAT esteve presente nas I Jornadas da Educação - Saúde, uma iniciativa conjunta da Secretaria 
Regional de Educação Ciência e Tecnologia, da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e do Serviço 
da Saúde da Região Autónoma da Madeira, que decorreram na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. 
Horácio Bento de Gouveia, no passado dia 3 de dezembro.
No dia em que se assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, esteve patente ao público 
uma amostra de tecnologias de apoio e ferramentas de aprendizagem que podem ser utilizadas com 
alunos, em contextos escolares, para o acesso à informação, à escrita e à leitura.
Recorrendo a duas principais ferramentas informáticas consideradas produtos de apoio para a leitura 
e a escrita - tablet e Office 365 - foram redigidas mensagens alusivas a esta efeméride por parte de 
algumas individualidades, nomeadamente, Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia, Herberto Jesus, Diretor Regional da Saúde, Marco Gomes, Diretor Regional da Educação, 
entre outras. 


