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Complexo Balnear de Ponta Delgada

“Praia Acessível para Todos”, com bandeira azul

A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) atribuiu ao Complexo Balnear de Ponta Delgada, no 
concelho de São Vicente, pelo segundo ano consecutivo, o galardão da Bandeira Azul. 
A esta distinção juntou-se a classificação de “Praia Acessível, Praia Para Todos”, por disponibilizar 
acessibilidade e equipamentos de apoio a cidadãos com mobilidade reduzida, tendo sido efetuadas as 
necessárias obras de adaptação. As zonas balneares que cumpram os requisitos da legislação em vigor, 
relativamente à acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada, são denominadas de Praias 
Acessíveis. 
O Complexo Balnear de Ponta Delgada, situado junto à igreja matriz da freguesia, é composto por duas 
piscinas, uma para adultos e uma para crianças, ambas alimentadas por água salgada e com um sistema 
de tratamento das águas. Dispõe também de uma vasta área de solário, bar/esplanada, balneários e 
serviços de primeiros socorros, vigilância e parque de estacionamento. O acesso é pago.
No complexo Balnear de Ponta Delgada, os acessos às várias zonas: parque, bilheteira, zona de primeiros 
socorros, zona de solário, zona de restauração, estão salvaguardos com rampas, inclusive até à piscina.
Na vertente acessibilidade, o principal objetivo passa por dotar as zonas balneares de equipamentos 
que contribuam para melhorar a utilização destas zonas por pessoas com necessidades especiais. 
De salientar que para uma zona balnear ser considerada acessível deverão estar garantidas algumas 
condições imperativas  de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto.
“O actual executivo da autarquia tem reforçado a atenção às zonas balneares do concelho, procurando 
oferecer qualidade aos banhistas que procuram, no período do verão, as águas balneares. Nesse sentido 
tem sido concretizado um esforço na monitorização e controlo da água, bem como um investimento na 
segurança dos banhistas, estando garantida a presença de dois nadadores salvadores durante a época 
balnear, de 1 de junho a 30 de setembro”. 
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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.

Aplicações Lúdico-pedagógicas 
para as Férias de Verão!

As férias de verão já chegaram e com elas a diversão e o lazer… A DAAT apresenta uma sugestão de 
atividade interativa que alia a componente lúdica à pedagógica e que pode ser realizada com o acompa-
nhamento dos pais, irmãos ou outros adultos.
Os tablets podem trazer grandes vantagens, pois para além de terem uma interface acessível, que 
funciona por toque no ecrã, permitem o acesso a inúmeras aplicações ludico-pedagógicas que intervêm 
favoravelmente no desenvolvimento cognitivo, emocional e na aprendizagem. 

Aplicação Alfabeto para crianças: o jogo

Para os mais novos, que já iniciaram a leitura ou que vão pela 
primeira vez para a escola, fica a sugestão de uma aplicação (app) 
de nível inicial Alfabeto para crianças: o jogo. Este jogo promove 
a escrita e a identificação das letras.
O jogo recorre igualmente a exercícios espaciais e ensina à criança 
a reconhecer e a memorizar o som, bem como a forma dos números 
e das letras, recorrendo a estímulos visuais e auditivos.

Pode ser descarregada em:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ABC4Toddler


