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A Primeira Aventura em eBook Em Destaque...

A Turma da Mónica e a 
Inclusão

O consagrado cartunista 
Maurício Sousa passou a 
integrar nas histórias da 
Turma da Mónica personagens 
com Necessidades Especiais, 
tais como o André em “Um 
amiguinho diferente“.
O André, na verdade, nasceu 
a partir de uma conversa do 
cartunista com especialistas 
em autismo, além de pesquisas 
que o autor fez sobre o tema.
Outras personagens que 
possuem algum tipo de 
deficiência ou limitação 
integraram a história “Saiba 
Mais”, ao lado de André.

Tais personagens têm sido 
essenciais nas campanhas de 
inclusão social e têm ajudado 
muitas famílias e crianças a 
compreender sem preconceitos 
o Transtorno do Espectro do 
Autismo.

Segundo o autor “trata-se de 
uma necessidade ensinar a 
garotada a entender e lidar 
com mais simplicidade com as 
diferenças”. 

Fonte:
https://razoesparaacreditar.com/
representatividade-2/andre-turma-
da-monica-autista/

Foi apresentada no passado dia 19 de março, no Arquivo Regional e  
Biblioteca Pública da Madeira, a versão digital da “A Primeira Aventura”, de 
Beatriz Milho Teixeira. Esta história competiu na 3.ª edição do Concurso de 
Literatura Infantojuvenil Inclusiva Todos Podem Ler, em 2016, em formato 
negro ampliado e áudio. As ilustrações, da autoria de Beatriz Milho Teixeira, 
na altura com apenas 10 anos de idade, destacaram-se pela sua elevada 
qualidade e conduziram à edição desta história em formato digital. 
“A Primeira Aventura” passa a integrar a colecção “eBooks-leitura inclusiva”, 
disponível no portal da DRE e em multiplataformas, e inclui atividades lúdico-
didáticas interativas, como: puzzles, sopa de letras, sequências para ordenar, 
história para ouvir, jogos de associação, quebra-cabeças e jogos de memória. 
Até ao momento, todas as obras que têm sido publicadas em e-book podem 
ser descarregadas, de forma gratuita, quer na página da DRE, quer através 
da App Store ou da Play Store.
A coleção digital já integra 23 títulos e estes podem ser descarregados em     
https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/Áreas-
de-Intervenção/Tecnologias-Adaptadas/E-books

Até à data, foram registados 14 165 downloads: 1 684 foram efetuados 
através do portal da DRE; 1 465, através da App Store e 11 014, através do 
Google Play.
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Disponibilizado em formato digital 
http://www.madeira.gov.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.

“E se fôssemos viajar? Porque Não...” em Formatos Acessíveis
O livro “E se fôssemos viajar? Porque Não...”, de Anabela 
Machado, está disponível para alunos cegos do 1.º e do 2.º 
ciclos dos estabelecimentos de ensino da R. A. M.. 

A adaptação em Braille e relevo bidimensional foi realizada 
pela equipa da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas. 

Neste livro, o relevo bidimensional foi criado a partir da 
ilustração original, em papel térmico recorrendo a impressora 
de relevos. Esta impressora, a partir do traço negro impresso, 
forma o relevo bidimensional.

Os nossos agradecimentos à autora e a editora pela 
disponibilização do texto e ilustrações.
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