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Decorreu no dia 4 de julho, a ação de formação «Projeto Todos Podem 
Ler: Bibliotecas Escolares Mais Inclusivas», na Escola Secundária 
Francisco Franco, organizada pela Divisão de Formação de Pessoal da 
DRE, dinamizada pela equipa da DAAT e Daniel Freitas, da Fundação PT. 
Este projeto é apoiado pela Fundação PT desde 2015. 

Ação de Formação «Projeto Todos Podem Ler: 
Bibliotecas Escolares Mais Inclusivas»

Foram, igualmente, dinamizados outros dois Workshops: “Comunicação Acessível em contexto escolar” 
e “Tecnologias Adaptadas em Contexto Escolar”.
O Workshop “Comunicação Acessível em contexto escolar” incluiu diversas atividades, com base nos 
diferentes formatos acessíveis existentes. Os participantes foram divididos em grupos e distribuídos por 
diversos postos de trabalho, tendo em vista a adaptação de frases elaboradas a partir da história “A gaivota 
que não queria ser”, de António Torrado, construindo recursos para a criação de modelos bidimensionais 
e recorrendo a diferentes programas (BrailleFacil, Audicity, AraWord, Portal “SpreadTheSign”, Calibre, 
entre outros).

Para além da sua comunicação “Soluções Especiais PT”, onde apresentou 
um diversificado leque de programas e software, Daniel Freitas dinamizou 
o Workshop “PT Magic Contact”, nos dias 4 e 5 de julho, no Funchal, 
integrados na referida ação de formação.
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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 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.

O Workshop “Tecnologias Adaptadas em 
Contexto Escolar”, por sua vez, contemplou 
a demonstração de diversas tecnologias, 
agrupadas em diferentes áreas. Foram 
criados quatro postos de trabalho e,  os 
participantes, tiveram a oportunidade 
de  experimentar todos eles. Os postos 
de trabalho foram divididos da seguinte 
forma: 
 ▪ Tecnologias adaptadas e dificuldades 

específicas [IRIS PEN, IRIS SCAN, ClaroRead, 

Google Docs e Programas de Produção de Conteúdos 

(Adobe), Manuais Digitais, Aprender a Ver 

(Carochinha + Eureka), PDF Viewer, Click-N-Type]; 

 ▪ Tecnologias adaptadas e dificuldades 
de comunicação [GRID2 + GRIDPLAYER]; 

 ▪ Tecnologias adaptadas e dificuldades 
visuais [Programa Zoom-Text, Programa Locução 

Portátil, Smart Beettle e MaGX,TeleLupas, Aplicações 

de estimulação sensorial];

 ▪ Tecnologias adaptadas e dificuldades 
motoras [PT PC Eye Go (Toby) e Aplicações 

MagicKey, MagicKeyboard e Magic Joystick].


