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Software EasyReader
Gratuito - Projeto Daisy 2012
O Ministério da Educação e
Ciência, através da Direção-Geral da
Educação (DGE), em parceria com a
Fundação Vodafone Portugal e com a
Porto Editora vai disponibilizar, com
o concurso Projeto Daisy 2012, 300
licenças do software EasyReader
v6.02, de forma gratuita, a alunos
cegos, com baixa visão ou dislexia.
Assim, e desde o dia 22 de
outubro, está disponível na página
da Direção-Geral da Educação um
formulário eletrónico que deverá ser
preenchido pela escola. O formulário
está acessível em http://area.dge.
mec.pt/daisy_2012.
Atendendo à importância deste
tipo de ajudas técnicas, a Direção
Regional de Educação promove a
sua divulgação, através da equipa
da Divisão de Acessibilidades e
Ajudas Técnicas, junto das escolas
e respetivos docentes especializados

e disponibiliza-se para prestar mais
informações ou esclarecimento sobre
o software Easy Reader v6.02.
O EasyReader é um leitor de
audiolivros digitais utilizado para ler
os mais diversificados conteúdos,
nomeadamente texto, leitura de
imagens e leitura áudio, em formato
Daisy e noutros formatos, tais como
txt, html e ePub.
O formato Daisy é um sistema
da nova geração de livros digitais,
desenvolvido
para
todas
as
pessoas com deficiência visual
ou com problemas de leitura.
Denomina-se “Digital Áudio-based
Information System” – Daisy e é
considerado uma evolução natural do
conceito do livro falado, aproveitando
os recursos que a era digital nos
proporciona.

Para mais informações:
http://www.dge.mec.pt/educacaoespecial/index.php?s=directorio&pid=6
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-seatualizado/20130103-mec-daisy.aspx

Em Destaque...
II Jornadas de
Psicologia e Educação
A Globalização e as
mudanças sociais:
os novos desafios da
Psicologia, no Auditório
da EB2/3 Dr. Horácio
Bento Gouveia, 21 e 22
de fevereiro. Inscrições
abertas até 15 de
fevereiro em http://
dapoevdre.wix.com/
jornadas-psicologia.
Aplicação para
Smartphones,
PDA’s e Tablets com
sistema Android
desenvolvida pela DAAT,
alusiva ao livro, em
formatos acessíveis
e DVD interativo,
“Ogima - O viajante do
espaço no Planeta dos
BMQ”, no âmbito do
concurso internacional
Ending Violence@Home
Avon-IOM Domestic
Violence Prevention App
Challenge. Este projeto
foi desenvolvido em
parceria com a Equipa
de Apoio às Mulheres
Vitimas de Violência
Doméstica.

Sensibilizar para a importância das
Ajudas Técnicas / Tecnologias de Apoio

A equipa da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas (DAAT), da
Direção Regional de Educação, realizou onze ações de sensibilização em
escolas da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da Semana Regional
da Pessoa com Necessidades Especiais 2012, que decorreu de 3 a 11 de
dezembro.
As ações de sensibilização debruçaram-se sobre temáticas, todas elas
relacionadas com os serviços disponibilizados pela DAAT, nomeadamente:
“Acessibilidade, Comunicação e Tecnologias de Apoio: Alunos com
Deficiência Neuromotora na Escola”; “Livros e Atividades em Formatos
Acessíveis a alunos com NEE” e “Tecnologias de apoio à leitura na Biblioteca
Pública Regional”.
Estas atividades têm como finalidade divulgar a importância das ajudas
técnicas no sucesso educativo dos alunos com necessidades especiais, bem
como demonstrar a importância da disponibilização de livros e atividades
em formatos acessíveis (Braille, relevo, negro ampliado, Simbolos
Pictográficos para a Comunicação - SPC, formato Daisy, audio, digital e
multimédia).
As ações incluem um workshop no qual os alunos e os docentes
experienciam ajudas técnicas / tecnologias de apoio.
Para comemorar os 10 anos do Centro de Recursos e Avaliação Especializada
da DAAT, produziu-se um vídeo sobre os serviços disponibilizados que pode
ser visualizado em http://educacaoespecial.madeira-edu.pt/daat.

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.
Redação, Grafismo, Paginação e Fotografia: Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas
Revisão: Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas / Direção de Serviços de Apoios Técnicos e Especializados
Morada: Rua dos Ilhéus, n.º 1-C R/C, Esq. 9000-176 Funchal
Telefone: 291 759 801 / 291 743 142
Email: daat.dre@madeira-edu.pt
Disponibilizado em formato digital
http://educacaoespecial.madeira-edu.pt/daat

