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Fundação PT renova protocolo no âmbito do Projeto «Todos 
Podem Ler: Bibliotecas Escolares Mais Inclusivas»

O protocolo visa promover a leitura e a escrita inclusiva nas 
bibliotecas escolares, criando e divulgando livros e atividades 
em formatos acessíveis a todos.
A Direção Regional da Educação (DRE) e a Altice Portugal, 
através da Fundação PT, entregaram a 4 bibliotecas 
escolares da Região Autónoma da Madeira, no passado dia 
28 de setembro, um conjunto de soluções tecnológicas de 
acessibilidade à comunicação e à leitura/escrita inclusiva, no 
âmbito do protocolo existente entre as duas entidades. Desta 
feita, as escolas contempladas foram a EB1/PE do Lombo 
Segundo, a EB1/PE/C de São Vicente, a EB1/PE da Lourencinha 
e a EB123/PE Bartolomeu Perestrelo, contribuindo, desta 
forma, para a criação de Bibliotecas Escolas Mais Inclusivas.
O objetivo do projeto “Todos Podem Ler” é permitir a 
inclusão escolar de estudantes com necessidades educativas 
especiais, relacionadas com limitações na audição, visão, 
fala, ou mesmo neuromotoras ou cognitivas. Esta entrega 
foi complementada, por parte da DRE,  com kits de livros 
e atividades em formatos acessíveis: Braille, Áudio, 
Digital, Língua Gestual Portuguesa, Leitura Fácil, Símbolos 
Pictográficos e Negro Ampliado.
De referir que, até ao momento, e desde 2015, 16 
estabelecimentos de ensino beneficiaram deste protocolo de 
colaboração, sendo que, até 2019, serão  contemplados mais 
4, perfazendo um total de 20 estabelecimentos abrangidos, 
nomeadamente:
• 1.ª etapa (2015): EB1/PE da Ribeira Brava, EB1/PE do Lombo 

do Guiné, EB1/PE Visconde Cacongo e EB1/PE Ribeiro Domingos 
Dias.

• 2.ª etapa (2016): EB1/PE do Garachico, EB1/PE de Santa Cruz, 
EB1/PE da Ajuda e EB1/PE da Calheta.

• 3.ª etapa (2017): EB1/PE do Covão, EB1/PE do Galeão, EB1/PE 
do Livramento e EB1/PE do Boliqueime.

• 4.ª etapa (2018): EB1/PE do Lombo Segundo, EB1/PE/C de 
São Vicente, EB1/PE da Lourencinha e EB123/PE Bartolomeu 
Perestrelo.

• 5.ª etapa (entrega prevista para 2019): EB1/PE do Estreito da 
Calheta, EB1/PE/C do Porto Moniz, EB1/PE de São Gonçalo e 
EB1/PE da Lombada Funchal.

O evento contou com a presença do Secretário Regional de 
Educação, Jorge Carvalho, do Diretor Regional de Educação, 
Marco Gomes, e da Diretora da Fundação PT, Graça Rebôcho, 
entre outras entidades. 

https://www.facebook.com/tecnologiasadaptadas
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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 evento da entrega de equipamentos e Soluções Especiais PT às bilbiotecas escolares, decorreu 
igualmente no dia 28 de setembro, na EB1/PE e Creche de São Vicente, e foi complementado com 
uma ação de sensibilização que teve como objetivos desenvolver boas práticas de promoção da 
leitura inclusiva, tendo sempre em conta as capacidades e necessidades individuais dos alunos; 
dotar as bibliotecas escolares de recursos adequados, em  diferentes formatos  acessíveis - 
Braille,  Negro  Ampliado, Língua Gestual Portuguesa (LGP),  Áudio,  Leitura Fácil e Símbolos  
Pictográficos; e, demonstrar como  divulgar e abordar, de forma acessível, conteúdos relacionados 
com diferentes e importantes temáticas. Nesta atividade, foram ainda demonstradas diversas 
formas de acesso a uma história, salientando deste modo que, de facto, todos os alunos podem 
ler. Foram explorados diversos equipamentos informáticos, assim como as Soluções Especiais 
PT, software que torna as bibliotecas mais inclusivas aos alunos com necessidades especiais.
Esta ação foi dirigida a 14 alunos do 4.º ano e respetivo professor e contou com a presença 
do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, do Diretor Regional de Educação, Marco 
Gomes, da Diretora da Fundação PT, Graça Rebôcho, bem como dos representantes das escolas 
contempladas, este ano, pelo projeto.

Ação de Sensibilização no âmbito do Projeto “Todos podem Ler”


