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Em Destaque...

II Encontro 
Regional de 
Educação e 
I Encontro 
Internacional de 
Educação Especial

O II Encontro Regional de 
Educação e I Encontro Inter-
nacional de Educação Espe-
cial, subordinado à temática 
Percursos com História - dos 
modos de regulação estatal 
às ações organizacionais 
locais -, terá lugar no Centro 
de Congressos do Madeira 
Tecnopólo, nos dias 5, 6 e 7 
de dezembro de 2013, inte-
grado na Semana Regional 
da Pessoa com Necessidades 
Especiais, que decorrerá de 2 
a 11, organizado pela Secre-
taria Regional da Educação e 
Recursos Humanos.

Este encontro visa promover 
a reflexão sobre as temáticas 
da gestão da diversidade dos 
públicos escolares, a convi-
vialidade e o ambiente es-
colar, a inclusão, os exames, 
as explicações, os rankings 
e a excelência escolar, as 
políticas e práticas de educa-
ção de adultos e os direitos 
humanos, a educação e o 
desenvolvimento. 

O evento contará com a pre-
sença de oradores provenien-
tes de 15 países da União Eu-
ropeia, diversificando assim 
a partilha de experiencias e a 
troca de conhecimentos.

Para mais informações e 
inscrição, aceder a www.
madeira-edu.pt/dre.

Prémio de Literatura 
Infantojuvenil 

Inclusiva

O Prémio de literatura Infantojuvenil Inclusiva “OGIMA- Todos Podem Ler” 
é uma iniciativa da Direção Regional de Educação e visa incentivar a produ-
ção e promoção da Leitura Inclusiva para públicos infanto-juvenis, através 
da utilização de formatos alternativos, designadamente braille e/ou relevo, 
negro ampliado, símbolos pictográficos para a comunicação, língua gestual 
portuguesa e áudio.
O Prémio de literatura que se realiza este ano pela primeira vez e que será 
de carater anual, surge associado à Semana Regional da Pessoa com Neces-
sidades Especiais, que decorrerá de 2 a 11 de dezembro.
Esta iniciativa tem um carater universal e destina-se a todos os candidatos 
individuais ou colectivos, com um limite máximo de quatro pessoas por 
grupo, sendo que os textos criados podem ser escritos em prova ou verso, 
em língua portuguesa e pelo menos, em dois formatos alternativos. A atri-
biuição do prémio será efectuada em duas categorias distintas, sendo a pri-
meira categoria para candidatos infanto-juvenis até aos 16 anos de idade, e 
a segunda categoria para candidatos adultos a partir dos 17 anos de idade.
Todos os interessados em participar neste concurso devem consultar o regu-
lamento do concurso em www.madeira-edu.pt/dre/tecnologias_adaptadas.
De salientar que a candidatura é formalizada através do envio da obra por 
correio eletrónico, por correio, ou entregue em mão, de acordo com as 
orientações previstas no regulamento.
A candidatura enviada por correio eletrónico é formalizada através do envio 
da obra a concurso em formato digital (texto principal e formatos alterna-
tivos em ficheiros gravados separadamente em pasta comprimida) para o 
endereço do concurso: concurso.ogima@gmail.com. No  corpo  do  email  
deverá  indicar  um  pseudónimo,  nome  completo  dos  participantes,  con-
tacto  telefónico,  email,  data  e local  de  nascimento,  habilitações,  ativi-
dade  profissional,  n.º  de  cartão  de cidadão/BI e NIF dos participantes.

Para mais informações:
www.madeira-edu.pt/dre/tecnologias_adaptadas
Email: concurso.ogima@gmail.com

“OGIMA - 
Todos podem ler”
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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 à 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.

2.º Congresso de Plataformas Interactivas de Educacíon 
Especial: Inclusíon Activa y la Discapacidad

A Direção Regional de Educação participou no 2.º Congreso de 
Plataformas Interactivas de Educación Especial: Inclusión Acti-
va y Discapacidad e na Feira Solidária que decorreram nos 16 
e 17 de outubro, organizadas pelo Ayuntamiento de Candelá-
ria, Serviço Canário de Emprego, Universidade da Madeira, As-
sociação de Promoção da Cultura do Atlântico e pela Associa-
ção para o Desenvolvimento Cultural dos Açores, em Tenerife.  
O projeto «Plataformas Interactivas de Educacion Especial - PIES-
PECIAL» foi  desenvolvido no âmbito do Programa de Coopera-âmbito do Programa de Coopera- do Programa de Coopera-

ção Transnacional Madeira, Açores e Canárias 2007-2013, cofinanciado através do FEDER. Este pre-
tende estudar e desenvolver novas metodologias de ensino aplicadas à educação especial para 
alunos com deficiências motoras com base em tecnologias interativas que facilitem a aprendizagem. 
A comunicação «Tecnologias Adaptadas na RAM» da DAAT foi incluída no Bloco 3 «Acessi-
bilidade e Sociedade». A Feira Solidária, por sua vez, reuniu serviços, empresas e institui-
ções com a finalidade de criar um espaço informativo e de divulgação junto do público em ge-
ral, de forma a contribuir para a eliminação  de todo o tipo de barreiras e obstáculos para que as 
pessoas possam aceder a educação e ao mercado de trabalho em igualdade de condições.  
Os eventos pretenderam criar um espaço de debate e de partilha de conhecimento entre diferentes 
técnicos da educação e do emprego, de serviços públicos e privados, de modo a analisar a política e 
os direitos das pessoas com deficiência, avaliar a integração das pessoas com deficiência no mercado 
laboral ou divulgar novas ferramentas de modo a promover estratégias de melhoria da acessibilidade.
Para mais informações consulte o portal de DRE


