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Publicações DRE / eBooks – Leitura Inclusiva 

11 eBooks disponíveis para download gratuito em http://www02.madeira-edu.pt/dre/publicacoes_dre/eBooks.aspx 

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.  
 
Mais especificamente, a inclusão de ficheiro áudio torna um livro acessível às pessoas cegas, com baixa visão, não alfabetizadas, disléxicas, 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, respetivamente, às 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 alunos com perturbações do 
espectro do autismo, com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, com problemas na leitura ou pessoas não alfabetizadas.  
 

Titulo/ Capa Sinopse ISBN Autores Edição Ano Formatos 
Planeta Luzzul 

 

 

 

 

 

 
Luzy é uma menina que vivia no Planeta 
Luzzul onde os habitantes possuíam 
uma luz própria. No entanto, ela era 
diferente, pois era duplamente 
iluminada. Um dia, na escola, conheceu 
uma menina que, ao contrário dela, não 
possuía nenhuma luz, sendo esta 
igualmente posta de parte pelos 
colegas. Então, as duas meninas 
decidiram unir-se e tornaram-se muito 
amigas, mostrando a todos que se pode 
viver com as nossas diferenças e que as 
ajudas técnicas facilitam a inclusão. 

 
978-989-98966-2-8 

 
Délia Judite Marques 
Caldeira, Ana Paula 
Faria Abreu, Mafalda 
Sofia Silva Barreto, 
Nuno Miguel Pina 
Mendonça 

 
R.A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
Braille 
CD-áudio 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio  
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A História de um Nome  

 

 
Esta é a história de um burro azul que 
pela sua cor se tornava diferente de 
todos os animais existentes na quinta. 
No entanto, apesar disso não deixava 
de ser um burro simpático… De uma 
forma simples se promove a inclusão de 
todos e a igualdade, independentemente 
das suas diferenças. 
 
 

 
978-989-98966-1-1 

 
Inês Margarida Mota 
Marques 

 
R. A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
Braille 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio  

À Procura de um 
Pinheiro de Natal 

 

 
Um grupo de crianças vai à procura do 
pinheiro ideal para o Natal e deparam-se 
com diferentes tipos e tamanhos de 
pinheiros. Toda esta aceitação da 
diferença faz alusão à verdadeira 
inclusão. 
 

 
978-989-98966-5-9 

 
Pedro Francisco 
Ponte Joaquim, Artur 
José Santos Corte, 
Afonso Duarte 
Rodrigues Fernandes 
e Jénifer Canha 
Gonçalves 

 
R. A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio 
e pictogramas 

À Procura de um 
Pinheiro de Natal - 
História Adaptada em 

Símbolos Pictográficos 

 
Um grupo de crianças vai à procura do 
pinheiro ideal para o Natal e deparam-se 
com diferentes tipos e tamanhos de 
pinheiros. Toda esta aceitação da 
diferença faz alusão à verdadeira 
inclusão. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedro Francisco 
Ponte Joaquim, Artur 
José Santos Corte, 
Afonso Duarte 
Rodrigues Fernandes 
e Jénifer Canha 
Gonçalves 

 
R. A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf)  inclui 
áudio e 
símbolos 
pictográficos 
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Diferente mas Igual 
 

 

 
Ivo era um menino surdo que se sentia 
muito triste por não conseguir comunicar 
com os pais e o irmão. O Ivo 
frequentava uma escola de surdos, onde 
até havia ouvintes que sabiam falar com 
ele e sentia-se feliz. Mas em casa, era 
diferente. Preocupados, os pais 
decidiram aprender Língua Gestual para 
conseguirem comunicar com o filho. 

 
978-989-98966-6-6 

 
Marta Morgado 

 
R.A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio 
e Língua 
Gestual 
Portuguesa 
(LGP) 

A Breve História de 
Homero Joaquim, um 

Herói Especial 
 

Homero Joaquim nasceu numa família 
humilde, era um menino diferente, era 
cego e não falava. Para ajudá-lo, o 
poeta Francisco, amigo do seu pai, 
criou-lhe símbolos para ele poder 
comunicar e com a ajuda de um cão 
guia, que se chamava Trovão, começou 
a correr, a saltar pelos campos e a 
comunicar. Eis que numa noite houve 
um aluvião em Machico e foi Homero, 
com ajuda do Trovão, que teve o instinto 
de chamar as irmãs e os pais. E assim 
toda a vizinhança foi alertada, vindo a 
tornar-se um herói para a sua vila e 
família. 

 
978-989-98966-4-2 

 
Fátima Maria Franco 
Ribeiro, Hugo Duarte 
Ribeiro Alves e 
Roberto Edgar 
Santos Silva 

 
R.A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio  

O Aniversário da Nonô 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
No dia de aniversário, Nonô com a sua 
imaginação de criança, tenta adivinhar o 
conteúdo do seu presente. 
Ao descobrir que é uma lâmpada 
mágica, esfrega e pede ao génio da 
lâmpada os seus desejos… Ao acordar, 
acaba por se aperceber que todos os 
seus desejos foram concretizados. 

  
Valentina Silva 
Ferreira, Diogo 
Donato Catanho 
Freire , João Pedro 
Silva Sousa  
 

 
R.A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio  
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O Aniversário da Nonô 
- História Adaptada a 

Negro Ampliado 

 
No dia de aniversário, Nonô com a sua 
imaginação de criança, tenta adivinhar o 
conteúdo do seu presente. 
Ao descobrir que é uma lâmpada 
mágica, esfrega e pede ao génio da 
lâmpada os seus desejos… Ao acordar, 
acaba por se aperceber que todos os 
seus desejos foram concretizados. 

 
978-989-98966-0-4 
 

 
Valentina Silva 
Ferreira, Diogo 
Donato Catanho 
Freire , João Pedro 
Silva Sousa  

 
R.A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio  

O Jantar da Ovelhinha 

 

 
O jantar foi muito atribulado, pois 
inicialmente ficou queimado no forno 
devido ao cansaço da ovelhinha que 
acabou por adormecer. Entretanto a sua 
segunda opção, a pizza, não foi o 
esperado tendo recebido uma pizza 
diferente da que pretendia. 
 

 
978-989-98966-3-5 

 
Anabela Gomes da 
Silva 

 
R.A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio 
e LGP 

O Jantar da Ovelhinha - 
História Adaptada em 

Símbolos Pictográficos 

 

 

 

 

 
O jantar foi muito atribulado, pois 
inicialmente ficou queimado no forno 
devido ao cansaço da ovelhinha que 
acabou por adormecer. Entretanto a sua 
segunda opção, a pizza, não foi o 
esperado tendo recebido uma pizza 
diferente da que pretendia. 

 

  
Anabela Gomes da 
Silva 

 
R.A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio 
e Símbolos 
Pictográficos 
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Um Eterno Estrangeiro 
no Planeta Terra 

 

 

 

 

 

 
Sancho adorava viajar e vivia 
despreocupado. Um dia, enquanto 
seguia pela montanha, deparou-se com 
moedas de ouro e ao seguir-lhe o rasto, 
encontrou uma arca. Ao abri-la, só tinha 
um rolo de papel e um novelo de lã. Ao 
desenrolar o rolo, passa a deparar-se 
com chuva, frio, neve, calor, sol… 
Parecia uma demonstração rude de 
todas as estações do ano. “Vês, é isto 
que pode acontecer… este é o teu 
planeta daqui a uns anos, se não fizeres 
nada!”. Sancho compreendeu então que 
seria capaz de ajudar a cuidar do 
planeta. 

 
978-972-99850-3-4 

 
Carla Patrícia do Vale 
Lucas 

 
R.A. Madeira – SRE 
– Direção Regional 
Educação 

 
2014 

 
e-book (.epub e 
.pdf) inclui áudio 
e LGP 

 


