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Apresentação dos eBooks da Edição I e Entrega 
de Prémios da Edição II do Concurso de Literatura     
Infantojuvenil Inclusiva
No passado dia 18 de dezembro decorreu na Fnac a apresentação dos eBooks da Edição I do Concurso 
de Literatura Infantojuvenil Inclusiva, seguida da entrega de prémios aos vencedores da Edição II do 
mesmo Concurso. Estiveram presentes o Dr. João Estanqueiro, Dr. Bernardo Valério, Dr. Gonçalo Olim, 
Dra. Graça Faria, Dra. Maria José Assunção e a Dra. Ana Sousa, bem como os participantes, convidados 
e familiares que compareceram e assistiram ao evento.

O Prémio de Literatura Infantojuvenil Inclusiva  é uma iniciativa da Direção Regional de Educação, 
com intenção de realização anual, desde 2013, sendo atribuído por ocasião da Semana Regional da Pes-
soa com Necessidades Especiais. O seu objetivo é contribuir para a produção e promoção da Literatura 
Inclusiva, destinada à infância e juventude, através da utilização de formatos alternativos, designada-
mente Braille e/ou relevo, negro ampliado, símbolos pictográficos, Língua Gestual Portuguesa e áudio.
Apresentamos os premiados da II Edição do Prémio de Literatura Infantojuvenil Inclusiva:
Categoria I - Vencedor - Uma Aventura no Natal, adaptado em LGP e áudio, da autoria de                 
Bernardo Rafael Fernandes, Gonçalo Santos, Laura Sofia Pereira e Inês Reis, alunos do 4.º ano 
de escolaridade na EB1/PE Prof. Eleutério de Aguiar. 
Categoria I - Menção Honrosa - Regina e o Unicórnio, conto original adaptado em negro ampliado 
e símbolos pictográficos, da autoria: Orlanda Nicole Alves, aluna do 7.º ano de escolaridade na EBS 
de Machico.
Categoria II - Vencedor - Um Sonho de Rapaz, conto original adaptado em Símbolos pictográficos e 
Negro ampliado, da autoria de Roberto Edgar Silva, aluno do 9.º ano de escolaridade e Teresa Sousa, 
docente especializada da EBS de Machico.
Categoria II - Menção Honrosa - Um Pai Natal Especial, adaptado em Braille e negro ampliado, 
da autoria de Délia Caldeira, Ana Paula Faria, Gilda Castro e Túlio Cró do Centro de Atividades 
Ocupacionais do Funchal (Santo António).
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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.

Agradecimentos...
A Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas agradece a todos os participantes pela colaboração, 
agradece igualmente a disponibilidade do júri, designadamente Dr. Gonçalo Nuno Olim (Diretor de Ser-
viços de Apoios Técnicos e Especializados), Dra. Maria José Assunção (Professora – Associação Contigo 
Teatro), Dra. Filipa Silva (Direção de Serviços de Expressão Artística e Multimédia) e Dra. Joana Vieira 
(Intérprete de LGP), bem como a todos os apoios concedidos pelas empresas a esta II Edição do Con-
curso de Literatura Infantojuvenil Inclusiva.

A Equipa da DAAT deseja a todos um Feliz Natal!


