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Dia Mundial do Braille comemorado no 
Arquivo Regional e Biblioteca Pública da 
Madeira

Em Destaque...

ClariaZoom 

Uma ferramenta para 
a Baixa Visão

A aplicação ClariaZoom 
possibilita uma maior 
acessibilidade na leitura num 
dispositivo móvel.

Esta ferramenta disponibiliza, 
gratuitamente, uma gama 
completa de funcionalidades 
simples, concebidas para que 
pessoas com dificuldades 
visuais possam aceder à 
informação de forma mais 
acessível.

O utilizador pode ajustar o 
tamanho das letras, escolher 
um dos quatro contrastes 
de cores de que a aplicação 
dispõe, ativar, a qualquer 
momento, a vocalização ou 
o reconhecimento de voz 
para ditar com facilidade 
um SMS ou um email no 
telefone e escrever, através 
de um teclado ampliado com 
contraste de cores, entre 
outras funcionalidades.

O ClariaZoom está disponível 
em inglês, português, 
francês, espanhol, alemão, 
italiano, neerlandês, 
dinamarquês, sueco, 
norueguês e finlandês. 

Para mais informações:

www.claria-zoom.com/

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Braille, o assistente técnico  
José Rocha, colaborador semanal da Divisão de Acessibilidade e Ajudas 
Técnicas, da Direção Regional de Educação, dinamizou, no passado dia 4 
de janeiro, atividades destinadas aos mais pequenos no Arquivo Regional 
da Madeira.

Nessa manhã de atividades no ABM, foi apresentado o alfabeto Braille 
e demonstrado como colocar os desenhos e imagens em relevos 
bidimensionais, tornando-os acessíveis a pessoas cegas ou com baixa visão.
Fotos - Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira
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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.

Museu A Cidade do Açúcar mais acessível...
Os espaços museológicos estão cada vez mais conscientes da 
necessidade de tornar acessíveis informações, que permitam 
à pessoa com deficiência visual o pleno acesso a manifestações 
artísticas e culturais, para que possa usufruir, de forma autónoma, 
do conhecimento de aspetos visuais que não lhe seria possível 
adquirir de outra forma. 
O Museu A Cidade do Açúcar iniciou este processo de mudança 
e inclusão e solicitou à DAAT a adaptação de alguns conteúdos 
que estão, a partir de agora, disponibilizados para a pessoa com 
deficiência visual, tendo sido feitas versões em formatos acessíveis, 
braille com relevo e negro ampliado.
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