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1. Introdução  

Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de 

Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida 

Independente e Inclusão. 

Recursos de acessibilidade ao computador são todo e qualquer item, equipamento ou 

parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida utilizada para 

aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com 

deficiência. 

Os princípios inclusivistas apresentam desmistificações de preconceitos e incapacidades 

ainda existentes, tornando imprescindível que todos obtenham a mesma 

possibilidade de acesso às tecnologias. Com base nesta preocupação, a SME IE 

oferece a possibilidade de ultrapassar os obstáculos, melhorando a qualidade da 

educação dos alunos com deficiência, desse modo os profissionais que atuam 

com esses alunos estão incorporando alternativas para superação de barreiras na 

relação usuário/tecnologia, favorecendo o alcance de objetivos que visem igualar 

e qualificar as oportunidades de interação e comunicação do individuo.  

2. Descrição 

Subsidiar o trabalho pedagógico, proporcionando ao professor a ampliação das 

habilidades funcionais de pessoas com deficiência, É fundamental que os 

profissionais conheçam os recursos e ajudas técnicas disponíveis para o auxílio 

dos alunos. 

Para isso, cada participante inscrito deverá ter um computador disponível com softwares 

de acessibilidade instalados. 

A oficina deverá ter duração de quatro horas e cada participante deverá ter um 

computador para o desenvolvimento da atividade. 

3. Objetivos 

- Apresentar os conceitos básicos sobre tecnologia assistiva; 

- Conhecer, identificar e explorar as ferramentas disponíveis nos softwares de 

acessibilidade; 

- Explorar as configurações para acessibilidade do sistema Windows. 



  

4. Infraestrutura 

*Computador e data show para palestrante com os mesmos softwares instalados; 

*Um computador para cada participante com os seguintes itens: 

1. Webcam (para uso do headmouse);  

2. Sistema operacional Windows 7, pacote Office 2010;  

3. Softwares de acessibilidade: 

a. DosVox: http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm  

b. MecDaisy: http://intervox.nce.ufrj.br/mecdaisy/download.htm  

c. Mouse Ocular (HeadMouse): http://www.techtudo.com.br/tudo-

sobre/s/headmouse.html  

d. Sorobã Virtual: http://www.sorobanbrasil.com.br/ 

e. Editor Livre de Prancha v1.1: http://www.ler.pucpr.br/amplisoft/ (instalar 

também as imagens – mesma página) 

f. NVDA: http://nvda.softonic.com.br/ 
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