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Prémio de Literatura Infantojuvenil Inclusiva 
“Todos Podem Ler” - Inscrições ABERTAS!

Até ao dia 5 de novembro de 2018 podem ser apresentadas as candidaturas à 4ª edição do Prémio de  
Literatura  Infantojuvenil Inclusiva “Todos Podem Ler”. Este prémio tem como objetivo contribuir para a 
produção e promoção da Literatura Inclusiva, destinada à infância e juventude, através da utilização de 
formatos alternativos, designadamente Braille e/ou relevo, negro ampliado, Símbolos Pictográficos para 
a Comunicação, Língua Gestual Portuguesa, Áudio ou Leitura fácil/Leitura simplificada. A iniciativa tem 
caráter universal e destina-se a candidatos individuais ou coletivos (grupo máximo de quatro pessoas), 
devendo os textos ser escritos em prosa ou em verso, em língua portuguesa e em, pelo menos, dois 
formatos alternativos.

O prémio é atribuído em duas categorias:

Categoria I - Candidatos infantojuvenis; 

Categoria II - Candidatos adultos: a partir de 17 anos de idade.

Os textos devem ser inéditos, não podendo ter participado anteriormente em outros concursos da 
mesma natureza, com o máximo de dez páginas A4 informatizadas, em formato Microsoft Word for 
Windows (.doc), com tipo de letra Arial, tamanho 12 com espaçamento duplo entre linhas, a 25 linhas 
por página. Os trabalhos vencedores serão editados em formato eBook pela DRE/DAAT a qual poderá, 
se assim o entender, incluir trabalhos não premiados. Pelo facto de se apresentarem a concurso, os 
candidatos dão o seu acordo implícito à inclusão dos seus trabalhos nesta publicação eletrónica. 
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira-edu.pt/dre

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 a 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.

Até  ao  momento,  a  coleção eBooks-Leitura Inclusiva que integra    
obras  que concorreram às 3 edições  deste Prémio,  atingiu  os  12646 
downloads. 
As edições digitais podem ser descarregadas gratuitamente para PC, 
Tablet ou Smartphone. 

Entendemos que os eBooks podem despertar o gosto pela leitura em 
crianças que não têm o hábito de ler, mas que recorrem com muita 
frequência aos tablets e aos smartphones.

Esta coleção digital iniciou-se em 2014 e integra também outras 
histórias adaptadas em formatos acessíveis.

A participação da sua escola/instituição/pessoa  individual na  
criação  de  livros  em formatos  acessíveis  a  todos os  alunos,  
assim  como  de outras  instituições/pessoas interessadas,  é  
muito importante!

Para mais informações:

Endereço de correio eletrónico para o concurso: todospodemler@gmail.com 

Regulamento do concurso em: 

www.madeira.gov.pt/Portals/15/documentos/3_RecursosEspecializados/
tecnologias_adaptadas/Regulamento_4edicao_2018.pdf

Para mais informações: daat.dre@madeira.gov.pt

PROMOVER A PRODUÇÃO DE CONTOS INFANTOJUVENIS INCLUSIVOS


