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Ação de Formação de Tiflologia com recurso à TIC 

 

Formador 

Sónia Abrantes, com Licenciatura em Educação da Universidade Aberta e Licenciatura no Curso 

Superior de Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências da Natureza, com 

vários cursos de formação complementar na área da educação e tecnologias. Formadora do 

Exército Português de 2000 a 2010, docente de 1º e 2º ciclos, diretora do Centro Educativo e de 

Formação Espaço Crescer desde 2012 (https://espacocrescer2012.wordpress.com/). Conheça o 

currículo completo em http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-autora.html. 

 

Duração 

40 horas 

 

Preço 

80 €  

 

Destinatários 

- Formadores, professores e outros profissionais de educação 

- Pessoas que atuam ou pretendem vir a atuar com recurso às TIC e/ou WEB, em especial quem 

trabalhe/convive com público-alvo com incapacidades visuais 

- Pessoas com e/ou sem deficiências visuais 

- Trabalhadores com incapacidades visuais ou que trabalhem diretamente com este público-alvo 

 

Enquadramento 

O recurso às TIC faz-se cada vez mais preciso para a resolução de problemas do dia-a-dia e 

tarefas do quotidiano, quer seja para utilização de serviços na Internet, para utilização de um 

Sistema Operativo ou outro motivo que crie utilizadores das novas tecnologias. 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/
http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-autora.html
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Esta evidência inclui também pessoas com os variados tipos de incapacidade, para os quais nem 

todos têm solução. Torna-se pertinente criar essas soluções, divulgar as que existem, torná-las 

mais acessíveis numa perspetiva de igualdade de direitos, oportunidades e condições de vida. 

Esta divulgação e prática é pertinente para pessoas com ou sem incapacidades visuais, sendo de 

todo relevante a interação com as diferentes características, numa ótica de partilha de 

experiências e privação num espaço comum que se quer adaptado às demais necessidades. 

Assim, a interação do público maioritário, ditos com visão normal, com o público com dificuldades 

de visão, poderá revelar-se uma experiência valiosa para ambos. 

De forma a criar ambientes mais inclusivos, esta ação de formação, com o título Tiflolofia com 

recurso às TIC, centra-se apenas em necessidades específicas de visão, destacando especial 

atenção para incapacidade de cegos e amblíopes. 

 

Objetivos 

- Capacitar os formandos a trabalhar com equipamentos/softwares específicos para portadores de 

deficiência visual; 

- Promover o uso das TIC para a Tiflologia. 

- Identificar equipamentos específicos de Tiflotécnia; 

- Configurar software não específico; 

- Trabalhar com os diferentes softwares utilizando apenas o teclado; 

- Otimizar o software do computador para a utilização por portadores de deficiência visual. 

 

Metodologia 

Teórica e prática 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Ambientação online (para o caso da opção eLearning) 

 Informações gerais sobre equipamentos específicos 

 Utilização do teclado 
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 Utilização do sistema operativo Windows com recurso a meios tiflotécnicos 

 Leitores de ecrã e sintetizadores de voz 

 Ampliadores de ecrã 

 

Exercícios práticos 

 Discussão e fórum; 

 Exploração de sites; 

 Digitação; 

 Elaboração de glossário; 

 Trabalhos de grupos; 

 Exploração de ampliadores de ecrã 

 

Número mínimo de participantes 

3 pessoas 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia.  

 

Número máximo de participantes 

25 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado de participação. 

Fornecimento de toda a documentação e materiais necessários. 

Disponível online e presencial. 

 

 


