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Projeto Todos Podem Ler:
Bibliotecas Escolares Inclusivas têm o apoio
da Fundação Altice através do Programa Inclui

Em Destaque...

Matemática: 
Multiplicação

Sendo a multiplicação um
conceito fundamental,
todas as ferramentas que
ajudem na sua aquisição,
treino e aperfeiçoamento
são uma mais valia.
Neste sentido,
sugerimos hoje a
aplicação Matemática:
Multiplicação.
A aplicação, disponível
gratuitamente na Google
Play, ensina a técnica,
permite o treino através
da realização de exercícios
e tem vários níveis de
dificuldade.

Existem dois modos de
executar a aplicação: o de
aprendizagem e o de treino.
A conjugação destes dois
modos irá contribuir para
a evolução das técnicas da
multiplicação.

De salientar que esta
aplicação deteta os erros
e dá orientações quando
necessário.
Disponível na Google Play

No âmbito do protocolo estabelecido entre 
a Secretaria Regional de Educação, Ciência 
e Tecnologia e a Fundação Altice, a Direção 
Regional de Educação (DRE), através da 
Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas 
(DAAT), procedeu à entrega de equipamento 
informático considerado Tecnologias de 
Acessibilidade e kits de livros e atividades 
em formatos acessíveis, no passado dia 
30 de abril na Divisão de Acessibilidade e 
Ajudas Técnicas.
Estas Tecnologias de Acessibilidade 
englobam computadores portáteis, tablets 
e outras soluções do Programa Inclui, 
nomeadamente software para a área 
neuromotora, cognitiva e fala e software 
para a área da baixa visão. Os kits de 
livros e atividades em formatos acessíveis 
produzidos pela DAAT/DRE incluem o 
Braille, o Áudio, o Digital, a Língua Gestual 
Portuguesa, a Leitura Fácil, os Símbolos 
Pictográficos, bem como o Negro Ampliado.
Este protocolo, celebrado no âmbito do 
projeto “Todos Podem Ler”, tem como 
finalidade promover a leitura e a escrita 
inclusiva nas bibliotecas escolares, criando e 
divulgando livros e atividades em formatos 
acessíveis. O Projeto “Todos Podem Ler” 
foi criado em 2010 e conta com o apoio da 
atual Fundação Altice desde 2015, quando 
iniciou a fase de disseminação do projeto às 
bibliotecas escolares. 
Nesta 5.ª etapa receberam as tecnologias 
de acessibilidade e os Kits de livros 
em formatos acessíveis assim como a 
publicação DRE: eBooks-Leitura Inclusiva a 
EB1/PE do Estreito da Calheta, EB1/PE de 
S. Gonçalo, EB1/PE de Ariero - Lombada e a 
EBS/PE/C do Porto Moniz. Até ao momento 
foram entregues os equipamentos aos 20 
estabelecimentos de ensino que aderiram.
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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.

Longe da escola

DAAT apoia os que estão em casa

Em pleno momento de confinamento devido à pandemia, a DAAT reservou alguns dias para a entrega 
de ajudas técnicas/produtos de apoio para os alunos das escolas da RAM, apoiados por esta divisão que 
necessitavam de tais ajudas no domicílio para concluir o 2.º período e iniciar o 3.º período. 
Feita a devida preparação e desinfeção, a DAAT tem vindo a proceder ao empréstimo de equipamento 
informático, bem como de produtos de apoio para posicionamento (standing frame, mesa e cadeira de 
alimentação/atividades), treino de capacidades (livros 0-2 anos, papel A3 e jogos de encaixe), leitura e 
escrita (manuais digitais adaptados). 


