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Requisição de Manuais Digitais
Docentes Especializados podem requisitar manuais
em formato acessível para alunos com NEE

Encontra-se disponível a aplicação informática para requisição online de
manuais escolares em formatos acessíveis a alunos com necessidades
educativas especiais de caráter permanente, em http://www.dgidc.min-edu.pt
(Ministério da Educação e Cultura > Direção-Geral da Educação >Serviços >
Pedido de Materiais NEE).
Assim, ao aceder à página, o docente especializado deverá selecionar
Requisição Online e inserir o UTILIZADOR e PALAVRA-PASSE. De salientar
que todas as escolas utilizam esta funcionalidade para requisição
dos manuais escolares na plataforma do Ministério de Educação.
As adaptações poderão ser: Ampliação/ Braille/ Relevo/ Daisy
(livro interativo que permite ouvir o que está escrito, fazer marcações
e pequenas anotações)/ Daisy/A (livro que possui apenas o índice
em texto, estando a restante obra só em áudio)/ Gravação/ PDF.
A DAAT recomenda que a escolha dos manuais escolares tenha em conta a
existência de formatos acessíveis. Desta forma, o aluno com necessidades
educativas especiais terá os mesmos manuais que os colegas.
Em relação ao formato acessível, a DAAT recomenda a adaptação Daisy.
Se por acaso os manuais escolhidos tiverem apenas o formato PDF, estes
deverão ser solicitados na mesma, pois, apesar de não serem interativos,
facilitam a adaptação de conteúdos, uma vez que não há necessidade de
digitalizar os manuais.
Contactos para mais informações sobre os Livros Acessíveis:
Centro de Recursos do Ministério da Educação
Tel: 21 393 46 02 / 21 393 68 94
e-mail: centro.recursos@dge.mec.pt

Visite os blogues dos jovens dos CAO! Esperamos pelos vossos comentários em:
http://projetotic-sa.blogs.sapo.pt/ - CAO Funchal, Santo António
http://projetotic-sp.blogs.sapo.pt/ - CAO Funchal, São Pedro
http://desafio_informatico.blogs.sapo.pt - CAO Machico
http://www.wikijornal.com/desafioinformatico - CAO Machico

Em Destaque...
Conferência bienal
“Assistive
Technology:
from Research to
Practice”.

“AAATE - Association
for the Advancement of
Assistive Technology in
Europe - irá promover
nos dias 19 e 20 de
setembro de 2013, em
Vilamoura, a 12.ª edição
da conferência bienal que
se debruça sobre uma
variedade de temas todos
eles relacionados com as
tecnologias de apoio para
pessoas com necessidades
especiais, sendo o
seu lema - “Assistive
Technology: from Research
to Practice”.
Ao longo destes
dias, a AAATE, que
tem como missão
estimular a pesquisa
e a comercialização
das tecnologias de
apoio na Europa, ao
reunir investigadores
e profissionais que
trabalham com pessoas
com necessidades
especiais, através da
partilha de conhecimentos
nesta área.
Para mais informações,
consulte o site da
associação em http://
www.aaate.net

Fundação Portugal Telecom entrega
equipamento informático
No âmbito dos projetos co-financiados pela
Fundação Portugal Telecom (PT), no dia 8 de
maio, na Divisão de Acessibilidades e Ajudas
Técnicas (DAAT) foram entregues equipamentos
informáticos considerados ajudas técnicas.
Os equipamentos destinam-se aos projetos “Eu
aprendo… com tecnologias adaptadas!” e “Eu
posso aprender”. Estes projetos inserem-se
no programa “Inclusão Digital de Pessoas com
Necessidades Especiais”, financiado pela Fundação
PT, e pretendem promover a inclusão escolar e
o desenvolvimento da literacia junto de alunos
com necessidades especiais através do uso das

tecnologias adaptadas. A aprovação dos projetos
da DAAT pela Fundação PT levou à entrega de
4 softwares PT Minha Voz SPC e softwares 4 PT
Minha Voz Grid 2, 16 PC, 16 ecrãs, 27 ratos, 16
teclados e 7 impressoras. Nesta entrega tiveram
presentes o Diretor Regional de Educação, Dr. João
Estanqueiro, o Representante da Administração da
PT para as Ilhas, Eng.º António Caria, a Diretora
da Fundação PT - Departamento de Formação,
Dra. Graça Rebocho, o Diretor Comercial da PT Madeira, o Eng.º Jorge Sequeira e o Responsável
dos Recursos Humanos da PT - Madeira,
Dr. Francisco Fernandes.

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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