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Prémio Praia Acessível
Um verão para Todos!
O Prémio Praia + Acessível tem um
caráter anual, sendo que, em cada
edição, são atribuídos prémios às
duas Câmaras Municipais cujas
zonas balneares tenham ficado
classificadas em 1.º e 2.º lugares.
Poderão, em breve, candidatar-se
a este Prémio, em data a anunciar
oportunamente no sítio web do INR,
I.P., e até ao dia 30 de setembro,
as Câmaras Municipais com zonas
balneares designadas nos termos da lei, que, na presente época balnear
sejam classificadas como acessíveis no âmbito do Programa “Praia Acessível
- Praia para Todos!” e, portanto, sejam galardoadas com a respetiva bandeira.
O Prémio Praia + Acessível é um estímulo à promoção da igualdade de
direitos e de oportunidades para todos, consagrada na Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como ao cumprimento da
legislação portuguesa sobre acessibilidades e sobre não discriminação.
Lançado em 2009, o Prémio Praia + Acessível passou a ser, a partir de 2013,
uma iniciativa conjunta do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., da
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e do Turismo de Portugal, I.P.
O Prémio tem por objetivo distinguir as praias nacionais do programa «Praia
Acessível - Praia para Todos!» que evidenciam as melhores práticas de
acessibilidade, numa perspetiva de promoção da igualdade de oportunidades
no que diz respeito ao usufruto, com segurança e conforto, destes espaços
por pessoas com deficiência e/ou mobilidade condicionada.
Durante o mês de junho teve lugar o hasteamento da bandeira da «Praia
Acessível - Praia para Todos!», nas praias vencedoras do Prémio Praia +
Acessível 2013, nomeadamente, a Praia do Senhor da Pedra (Vila Nova de
Gaia) e a Praia da Luz (Lagos), respetivamente.
Do júri do Prémio fizeram parte o
Instituto Nacional para a Reabilitação,
I. P., a Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P., o Turismo de Portugal,
I.P., a Direcção-Geral da Autoridade
Marítima / Instituto de Socorros a
Náufragos, a Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE) e, em 2013,
a Mobilitec, patrocinadora do Prémio
Praia + Acessível.
Fonte: http://www.inr.pt/

Em Destaque...
Aplicações
gratuitas
para crianças com e
sem perturbações do
especto do autismo.
Para os profissionais e pais
divulgamos aplicações que
podem ser descarregadas
em Google play.
ABC Autismo

Esta aplicação, baseada
nos
fundamentos
da
metodologia Teacch, tem
como objetivo auxiliar no
processo de aprendizagem
das
crianças
através
de atividades lúdicas e
pedagógicas.
Apresenta 4 níveis de
dificuldades e inúmeras
tarefas interativas, pode
ser usada em casa, na
escola ou em atividades
de
acompanhamento
especializado (psicológico,
terapia da fala ou outras)
Fala
Fácil
DiegoDiz

Autismo

A
comunicação
é
o
elemento mais importante
para
o
aumento
da
independência
e
o
desenvolvimento
das
crianças.
Esta aplicação representa
uma forma prática para
ensinar
os
elementos
básicos da comunicação
às
crianças
autistas,
utilizando as necessidades
básicas
da
criança
para estimular o seu
desempenho.

Miúdos Seguros na net
A segurança de crianças e dos adolescentes na Internet é alvo da atenção de famílias, escolas e
comunidades.
Atualmente, a tecnologia coloca o mundo na palma da mão, quarto de dormir
e salas de aula de crianças e jovens. Todas estas tecnologias dotam crianças e
jovens com fontes de informação, ideias, ligações e recursos fantásticos e sem
precedentes. Se tal pode significar facilidade de acesso a um manancial de recursos
que são cruciais à sua educação e desenvolvimento, como vimos também pode
significar toda uma série de novos riscos, perigos e ameaças que poderão não
ser do conhecimento de famílias, escolas e comunidades ou com os quais estas
podem não saber como lidar.
Assim, se usadas de forma irresponsável e não segura, as novas tecnologias de
informação e comunicação podem gerar mais problemas do que benefícios.
O Projeto MiudosSegurosNa.Net fornece-lhe informação e dá-lhe a conhecer
metodologias, estratégias e ferramentas que contribuirão decisivamente para
garantir que, através de uma utilização segura e responsável, as crianças e os
jovens minimizam os riscos a que estão expostos para tirar o máximo partido da
Internet e doutras tecnologias online.
Promovendo o desenvolvimento da sensibilização para a segurança online das suas
crianças e jovens, o Projeto MiudosSegurosNa.Net ajuda famílias, escolas e comunidades a
garantir que as crianças evitem os perigos, riscos e ameaças à sua segurança na Internet.
Fonte: http://www.miudossegurosna.net/

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.
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