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Publicações DRE | eBooks - Leitura Inclusiva
Informações e Procedimentos para download no Portal da DRE
Os e-Books, disponíveis no portal da DRE, são fruto do trabalho dos vencedores e de outros 
participantes do Prémio de Literatura Infantojuvenil Inclusiva, uma iniciativa da Direção 
Regional de Educação, com intenção de realização anual, sendo atribuído por ocasião da 
Semana Regional da Pessoa com Necessidades Especiais. 
O seu objetivo é tornar a leitura acessível, contribuir para a promoção da Literatura Inclusiva, 
destinada à infância e juventude, bem como divulgar a leitura em formatos acessíveis a 
alunos com necessidades especiais, junto das bibliotecas escolares, nos estabelecimentos 
de educação e ensino.
Salientamos que os e-Books integram formatos alternativos, designadamente, negro 
ampliado, símbolos pictográficos, Língua Gestual Portuguesa e áudio.

  

Um livro que – na versão impressa e na versão multimédia – reúna os formatos 
acessíveis para alunos e outras pessoas com deficiência auditiva, visual, motora, 
dificuldades intelectuais ou desenvolvimentais ou dificuldades de aprendizagem, 
pode ser designado de livro inclusivo. 
A inclusão de um ficheiro áudio torna um livro acessível às pessoas cegas, com baixa visão, 
não alfabetizadas, disléxicas ou com dificuldades motoras ou outras dificuldades na leitura. 
Um DVD multimédia que inclua atividades didáticas de desenvolvimento pode tornar acessível 
a leitura a alunos e outras pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, com 
deficiência auditiva, para além daquelas acima referidas. 
A interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP) permite às pessoas surdas o acesso à 
leitura em igualdade de oportunidades com as ouvintes, visto que a LGP é a primeira língua 
para a maioria das crianças surdas. 
A transcrição com recurso à grafia Braille e aos relevos ou a ampliação com tratamento de 
imagem e texto permite a pessoas cegas ou com baixa visão, o acesso à leitura de forma 
autónoma em qualquer contexto. 
A legendagem com recurso a símbolos pictográficos pode ser uma alternativa à legendagem 
em língua portuguesa escrita, para pessoas com perturbações do espectro do autismo, com 
dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, com problemas na leitura ou pessoas não 
alfabetizadas. 
A criação de conteúdos em formatos acessíveis torna-se fundamental para a promoção da 
literacia junto de alunos e outras pessoas com dificuldades na leitura.
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Download dos eBooks - Leitura Inclusiva

Para fazer o download dos e-Books, deverá 
primeiramente aceder ao portal da Direção 
Regional de Educação.
www.madeira-edu.pt/dre

Depois da página estar aberta, aceder a 
Publicações DRE (menu do lado esquerdo).

Posteriormente, clicar na imagem Ebooks 
Leitura Inclusiva:

Desta forma, acede-se ao separador onde 
se pode visualizar a capa dos e-Books e 
uma breve descrição dos mesmos.

Ao clicarmos no e-Book pretendido, terá automaticamente acesso a várias alternativas para 
descarregar o conto (no canto superior direito):

Depois de selecionar a plataforma adequada, o download é automaticamente iniciado, 
sendo apenas necessário aguardar que o documento carregue.
É aconselhável, no caso do download PDF, guardar o documento no computador e abrir 
com o Adobe Reader XII.
Salienta-se que existe a opção de download no Kobo, plataforma na qual se pode ter 
acesso aos e-Books, após registo. O download para iOs é realizado na Apple Store e para 
Android poderá ser feito na Google Play.
Feitos estes procedimentos, o e-Book está pronto a ser explorado.
Para mais informações, contacte a Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas.


