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Em Destaque...

Semana Regional 
da Pessoa com 
Necessidades 
Especiais 2014

A Semana Regional da 
Pessoa com Necessidades 
Especiais - (SRPNE)         
decorrerá de 2 a 10 de      
dezembro de 2014, este 
ano com o lema: 

“Inclusão: tornemos o 
desafio real”

Este grande evento 
será apadrinhado por 
vários representantes 
de diferentes áreas da 
sociedade.

O programa de atividades 
da Semana Regional será 
constituído por atividades 
em todos os concelhos da 
Região. 

Durante essa Semana 
têm lugar diversas inicia-
tivas, com o intuito de ga-
rantir a participação ativa 
dos cidadãos com neces-
sidades especiais e pro-
porcionar a igualdade de 
oportunidade, incluindo a 
2.� edi��o do �oncur-� edi��o do �oncur-do �oncur-
so Prémio de Literatura 
Infantojuvenil Inclu-
siva aberto a todas as 
pessoas que estejam inte-inte-
ressadas em participar. 

Brevemente...
A publicação da edição digital dos contos vencedores da 
edição de 2013 do Prémio de Literatura Infantojuvenil 
Inclusiva será anunciada brevemente.  De acordo com 
o regulamento, os vencedores deste concurso são 
premiados com a edição digital dos seus contos.
Assim numa edição da DRE, ainda em fase de conclusão, 
serão disponibilizados em formato digital, à comunidade 
em geral, os contos vencedores na Categoria I e na 
Categoria II, bem como os contos aos quais foram 
atribuídas as menções honrosas e os participantes que 
apresentaram o seu conto em formatos alternativos.
Esta iniciativa da Direção Regional de Educação visa 
incentivar a produção e promoção da leitura inclusiva para 
públicos infantojuvenis, através da utilização de formatos 
alternativos, designadamente Braille e/ou relevo, 
negro ampliado, símbolos pictográficos, Língua Gestual 
Portuguesa e áudio, sendo que os textos criados podiam 
ser escritos em prova ou verso, em Língua Portuguesa 
e pelo menos, em dois formatos alternativos e a sua 
divulgação junto dos estabelecimentos de educação e 
ensino e das bibliotecas escolares.

Recomenda-se a seguinte hiperligação que permite      
aceder a livros digitais e outros livros adaptados:
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/todos_juntos_pode-
mos_ler.html
Sugere-se igualmente outras hiperligações de interesse 
geral na área dos ebooks, nomeadamente:
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca-
digital/index.php - Pequena biblioteca de títulos infan-
tis da responsabilidade do Plano Nacional de Leitura.                   
Não permite o download, mas apenas a leitura no ecrã do 
dispositivo usado para aceder.
Mais informações em http://lerebooks.wordpress.com/sitios-com-ebooks/ 
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira-edu.pt/dre

Servi�os 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.

Acessibilidade, Comunicação e Tecnologias de Apoio/
Ajudas Técnicas na EB1/PE/C do Lombo Guiné

No âmbito do acompanhamento a alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré escolar e Creche do Lombo 
da Guiné, a equipa da DAAT dinamizou no dia 27 de outubro uma Ação de Sensibilização “Acessibilidade, 
Comunicação e Tecnologias de Apoio/Ajudas Técnicas”, destinado a pessoal docente e não docente 
daquele estabelecimento escolar. Com a finalidade de divulgar junto dos participantes a importância 
da acessibilidade, da comunicação e das tecnologias de apoio/ajudas técnicas no sucesso educativo, 
autonomia dos alunos e aumento da qualidade de vida de todas as pessoas com algum tipo de limitações 
temporárias ou permanentes. 
No decorrer da ação de sensibilização, os participantes assistiram à projeção de uma apresentação 
alusiva ao tema, vídeos demonstrativos das tecnologias de apoio/ajudas técnicas e equipamentos 
existentes nas várias áreas de acompanhamento: motora, sensorial, DAE e dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais. A ação inclui um workshop onde puderam manusear tecnologias de apoio/ajudas 
técnicas, nomeadamente destinadas: a  promover e/ou reeducar a leitura e a escrita, a aumentar 
a autonomia nas atividades da vida diária, livros e conteúdos em formatos acessíveis, variados periféricos 
(de acesso ao computador) e software adaptado às competências dos alunos e outras pessoas com 
necessidades especiais.


