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Entrega de Prémios do Concurso de Literatura Infantojuvenil 
Inclusiva “Todos Podem Ler”

No dia 19 de março, teve lugar no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira a sessão de 
entrega de prémios, relativa à 4.ª edição do Concurso Literatura Infantojuvenil Inclusiva “Todos Podem 
Ler”. Este evento contou com presença do Diretor Regional de Educação, do Diretor de serviços da 
Direção de Serviços de Apoios Técnicos e Especializados, de elementos da comunidade educativa da 
EB1/PE da Camacha, da EB1/PE do Covão e da EBS de Machico, de utentes do Centro de Atividades 
Ocupacionais da Ribeira Brava, com a presença de elementos do júri desta 4.ª edição - Maria José Varela 
Costa, Glória Gonçalves, Ricardo Lapa e Graça Faria - entre outros convidados.
Dos nove trabalhos recebidos e admitidos a concurso - dois candidatos à categoria I e sete candidatos à 
categoria II – o júri premiou os seguintes:

Vencedor da Categoria I 

A Bela Aparecida, texto original ilustrado e adaptado em Áudio e Negro ampliado, da autoria de Maria 
Inês Correia, Sérgio Teixeira, João Francisco Faria, Mariana Carlota Sousa e outros alunos da Escola 
Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar da Camacha.

Vencedor da Categoria II 

Luna! Outra vez na Lua?!, texto original ilustrado e adaptado em Áudio e Negro ampliado, da autoria 
de Andreia Baptista e Paula Faria.

A DAAT destacou a originalidade de todos os trabalhos apresentados e agradeceu às entidades que 
apoiaram esta edição. Os vencedores serão premiados com a edição digital das suas obras, que será 
disponibilizada online, gratuitamente, no portal da Secretaria Regional de Educação, de forma a facilitar  
o acesso a livros que promovem a leitura inclusiva aos estabelecimentos de ensino e à comunidade em 
geral.
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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.

Menções Honrosas

O júri atribuiu ainda menções honrosas a quatro candidatos, atendendo às características do texto, 
qualidade de adaptação dos formatos ou à pertinência do tema dos trabalhos apresentados. 

Menções Honrosas

Asley, de Martim Ferraz Lopes, Joana Ornelas Silva, Sara Raquel Sardinha e Celeste Stephane Santos, 
alunos da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar do Covão (primeira fotografia).

O Pássaro que Brilha, de José Lucas Rufino, aluno da Escola Básica e Secundária de Machico e de 
Márcia Tatiana Nóbrega (fotografia central)

Magia anda no ar…, de Fernanda Alves Afonso e Sabrina Sarah Bennegger.

A Linguagem do Coração, de Sandra Freitas Silva e Susana Quintal Pereira (última fotografia).
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