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Os materiais para alunos com NEE que frequentam os ensinos básico e secundário são fornecidos pelo 
Centro de Recursos da Educação Especial (DSEEAS), Direção-Geral da Educação (DGE), do Ministério da 
Educação e Cultura.
Encontra-se disponível a aplicação informática para requisição online de manuais escolares em formatos 
acessíveis a alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente.

A página encontra-se atualizada pelo que se informam 
os passos a seguir para efectuar a requisição. Ao 
aceder à página em http://www.dge.mec.pt/index.
php?s=directorio&pid=60, o docente especializado deverá 
selecionar Apoios Especializados, clicar em Educação 
Especial e de seguida em Pedido de Materiais NEE. 
Nessa página, em Requisição Online, as escolas devem 
aceder com o «utilizador» (código DGEEC/escola sede 
do Agrupamento, o mesmo utilizado para apreciação e 
adoção de manuais escolares) e respetiva palavra-chave.

De salientar que todas as escolas deverão utilizar estas indicações para requisição dos manuais escolares 
na plataforma do Ministério de Educação.
É fundamental atualizar os dados do utilizador (aluno) adicionando, obrigatoriamente, a matrícula no 
ano letivo 2015/2016. No caso de se tratar de um novo registo, deverá contemplar os anos letivos 
anteriores à data atual, caso existam.
Para concluir, aceder à consulta avançada, inserir o ISBN do manual escolar, pesquisar e 
requisitar o tipo de formato pretendido. As adaptações poderão ser: Relevos / Braille / Daisy 
(livro interativo que permite ouvir o que está escrito, fazer marcações e pequenas anotações) / 
Daisy/A (possui apenas o índice em texto, estando a restante obra só em áudio) / Gravação / PDF. 
A DAAT recomenda que a escolha dos manuais escolares tenha em conta a existência de formatos 
acessíveis. Desta forma, o aluno com NEE terá os mesmos manuais que os colegas. 

Períodos para requisição online de manuais escolares em formatos acessíveis a alunos com NEE, pelos 
estabelecimentos de ensino:
- 1 de junho a 24 de julho de 2015 - manuais escolares existentes em catálogo,
- 30 de junho a 10 de julho de 2015 - manuais escolares dos 5.º, 7.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos de 
escolaridade com edição de 2015,
- 3 a 5 de agosto de 2015 - manuais escolares dos 1.º e 3.º anos de escolaridade com edição de 2015. 
 
Contactos para mais informações sobre os Livros Acessíveis: 
Centro de Recursos do Ministério da Educação - Tel: 21 393 46 02 / 21 393 68 94  - Email: centro.recursos@dge.mec.pt
Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas - Tel: 291 744 085 - Email: daat.dre@madeira-edu.pt

Requisição online de Manuais Escolares para o Ano 
Letivo 2015-2016 para Alunos com NEE
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira-edu.pt/dre

Serviços disponibilizados pela 

aAvaliação, intervenção e acompanhamento junto de alunos e outras pessoas para efeito de utilização de ajudas 
técnicas/tecnologias de apoio adaptadas às suas necessidades especiais.
aFormação de docentes, técnicos, alunos, outras pessoas com necessidades especiais e as suas famílias na 
utilização de software e/ou hardware específico.
aAdaptação de materiais/equipamentos facilitadores da autonomia pessoal e da integração social e escolar.
aGestão, manutenção e cedência de ajudas técnicas/tecnologias de apoio aos estabelecimentos de educação e 
ensino regular e especial, centros de atividades ocupacionais, à família, aos adultos em readaptação profissional, 
entre  outras  solicitações.
aAcompanhamento de serviços e/ou estabelecimentos que desenvolvam projetos no âmbito das ajudas técnicas 
e tecnológicas adaptadas a alunos/utentes com necessidades especiais.
aPromoção e desenvolvimento de projetos ligados ao ensino a distância para alunos impossibilitados de frequentar 
a escola de forma presencial.
aProdução de conteúdos de apoio ao currículo em formatos acessíveis para alunos: deficientes visuais, deficientes 
motores, dificuldades de aprendizagem ou dificuldades intelectuais e desenvolvimentais.
aProdução de conteúdos adaptados – tabelas de comunicação, atividades didáticas em formato digital, grelhas 
para teclados de conceitos, textos em Braille, relevo ou ampliação para os serviços de educação, os serviços da 
administração pública, bem como outras entidades ou particulares.
aElaboração de pareceres sobre condições de acessibilidade física (p.e.: estabelecimentos de educação e ensino, 
domicílios), informática, Web, conteúdos digitais ou outros conteúdos adaptados.
aArticulação ou troca de experiências com serviços de saúde, segurança social, IPSS, associações, centros de 
investigação , assim como outros centros de recursos TIC para a educação especial.

No dia 2 de junho realizou-se uma ação de divulgação na Escola Básica e Secundária Padre Manuel 
Álvares para a equipa do CAP Ribeira Brava. Esta iniciativa, organizada em conjunto pelo CAP RB e pela 
DAAT, em que estiveram presentes o Dr. Marco Gomes, a Dra. Gabriela Fernades e o Dr. Gonçalo Olim, 
teve como finalidade divulgar as valências da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas e algumas 
boas práticas, nesta área de intervenção, da Direção Regional de Educação.
Pretendeu-se elucidar e rever conceitos tais como ajudas técnicas/produtos de apoio e tecnologias 
adaptadas, fazendo a interligação com a legislação existente, tendo em vista as adequações do processo 
de ensino e promover a aprendizagem de crianças e jovens com NEE. De salientar que cabe aos centros 
especializados avaliar as necessidades de produtos de apoio, contéudos acessíveis, as adequações das 
instalações e a identificação das barreiras arquitetónicas, de modo a proporcionar um acesso equitativo 
à aprendizagem nos diferente domínios. Assim, na DRE, a equipa da DAAT, intervém de modo a que o 
aluno participe de forma ativa na vida escolar, familiar e social, potenciando a sua qualidade de vida. 
Foram apresentadas as valências da DAAT, como centro de recursos e avaliação especializada, bem 
como os projetos decorrentes das diferentes necessidades, nomeadamente “Aprender sem Barreiras” – 
TeleAula; “Comunicar sem Barreiras”, o projeto TIC nos STE, o projeto “Todos Podem Ler”, com especial 
referência ao centro de recursos de avaliação especializada, apresentando o percurso escolar de alguns 
alunos utilizadores de produtos de apoio/tecnologias de apoio desde o ensino pré-escolar até ao 9.º ano.  

Ação de Divulgação no CAP. Ribeira Brava
“Tecnologias Adaptadas e Conteúdos em Formatos Acessíveis”


