
Oficina do 

Brinquedo 

Adaptado 

 

26 de fevereiro de 2013 

 

  

 

E-mail: 

crtic@aecinfaes.pt 

Centro de Recursos TIC para a Educação 

Especial  

Grupo da Educação Especial de Cinfães 

Agrupamento de Escolas General Serpa 
Pinto de Cinfães 

Inscrições: 

Esta formação irá decorrer no Agrupamento de 

Escolas General Pinto de Cinfães, em horário pós 

laboral, das 17:30 às 19:30 no dia 26 de feve-

reiro de 2013. 

A Oficina do Brinquedo Adaptado é de cariz prá-

tico. Os formandos vão acompanhando a expli-

cação dos formadores. 

Todos os formandos, no final, levam o brinquedo 

adaptado e um switch de acionamento. 

As inscrições poderão ser efetuadas via e-mail, 

ou entregues pessoalmente, com o boletim de 

inscrição devidamente preenchido. 

Brinquedo Adaptado 

Catarina Santos 

CRTIC Cinfães 

Francisco Borges 

Educação Especial  
Cinfães 
CRTIC Cinfães 

Lúcia Macedo 

CRTIC Cinfães 



 

 

Oficina do brinquedo 

adaptado 

O que são Brinquedos Adaptados? 

 

Os brinquedos adaptados estão preparados para 

serem acionados usando um manípulo ou outro 

método de interação indireta. Dependendo do 

brinquedo e da adaptação, poderão apresentar 

uma ou várias entradas para ligação de manípu-

los. 

Porque é necessária a adaptação? 

Nem sempre a criança tem capacidade para 

utilizar os botões ou interruptores que o brin-

quedo já tem, sendo necessário recorrer a 

métodos alternativos de acionamento. Por outro 

lado, a utilização de um manípulo permite man-

ter o brinquedo dentro do campo de visão da 

criança independentemente da forma, ou mem-

bro, usado para o ativar. 

- Proporcionar informação / formação 
sobre processos de adaptação de brinquedos e 
construção de switch. 
 
- Contribuir para o aperfeiçoamento, enriqueci-
mento e atualização da intervenção dos profis-
sionais e da família que desenvolvem a sua 
actividade com crianças e jovens com 
necessidades especiais. 
 
- Manipular os brinquedos poderá servir como 
facilitador no futuro acesso ao computador. 

Objetivo: 

 

Horário 

17H30 — 19H30 

Oficina do Brinquedo 

Inscrições 

Nome: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Telemóvel: ______________ 

E-Mail: 

______________________________________ 

Agrupamento/Escola 

______________________________________ 

 

Grupo de Docência: ______________ 

 

Data da Inscrição: _____/_____/______ 

 

 

Nota: O valor da formação será de 10 € 
(será para aquisição do brinquedo na 

formação) 

 

Inscrições Limitadas: As inscrições serão 

aceites por ordem de chegada. 

 (até ao dia 21 de fevereiro) 


