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O Formato Acessível 
LEITURA FÁCIL

Em Destaque...

Photomath 
para melhorar as 
competências na 
Matemática

Photomath é uma aplicação 
gratuita, que funciona sem 
wifi, e que possibilita a 
resolução de problemas de 
matemática, a verificação 
de trabalhos de casa 
e estudo nesta área. 
Esta aplicação permite a 
digitalização instantânea 
de problemas matemáticos 
escritos à mão usando 
a câmara do dispositivo. 
Permite ainda escrever 
e editar equações. 
O Photomath decompõe 
cada problema matemático 
em passos simples para 
que se possa compreender 
os conceitos de base e 
responder com confiança. 

Outras Funcionalidades:

- Calculadora científica 

- Vários métodos de 
resolução  

- Gráficos interativos 

Disponível na Google Play

A adaptação em formato acessível para Leitura Fácil permite tornar a leitura 
e a compreensão mais fáceis a diferentes grupos etários e a pessoas com 
deficiência ou dificuldades na leitura. São realizadas adaptações em várias 
áreas, tais como na ortografia, na gramática, no vocabulário utilizado, 
nas ilustrações, nas opções tipográficas, na paginação, bem como no 
design gráfico que atendem a várias regras de simplificação. A validação é 
realizada pelos destinatários, de forma a comprovadamente verificarem a 
acessibilidade dos conteúdos adaptados.

A brochura “Informação para todos. Regras Europeias para fazer informação 
fácil de ler e de perceber”, publicada pela Inclusion Europe com o apoio da 
Comissão Europeia, foi concebida no âmbito do projeto Caminhos para a 
Educação de Adultos com Deficiência Intelectual - Programa Aprendizagem 
ao Longo da Vida, e dá a conhecer uma lista de recomendações que permitem 
para ajudar as pessoas a fazer informação fácil de ler e de perceber. 

De salientar que estas regras podem ser igualmente utilizadas para outros 
fins ou públicos, nomeadamente pessoas cuja língua materna não é o 
Português ou que têm dificuldades de leitura. 

Disponível em http://www. ces.uc.pt/projectos/intimidade/media/PT-Information_ for_all.pdf
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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.

Ação de sensibilização: “Leitura Fácil e Alunos com Dificuldades 
Intelectuais e/ou Desenvolvimentais”

A DAAT dinamizou, no passado dia 24 de janeiro, a ação de 
sensibilização “Leitura Fácil e Alunos com Dificuldades Intelectuais 
e/ou Desenvolvimentais”, na Escola Básica do 1.º Ciclo com 
Pré-Escolar do Jardim da Serra, para 12 professores daquele 
estabelecimento. 
Após terem sido abordadas as principais regras para a adaptação 
de textos para leitura fácil, os participantes foram desafiados 
a realizar, em grupos, a adaptação de duas histórias: “O Ribeiro 
que queria sorrir” e “A Gaivota que não queria ser”, assim como a 
respetiva ilustração.
É de destacar, com grande satisfação, a criatividade e o empenho 
que estes profissionais demonstraram ativamente ao longo da ação, 
pelo que agradecemos à escola o convite para esta iniciativa.
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