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1. lntrodução

A educação é o processo que coloca no caminho da humanização a vida de cada ser que

nasce humano. Este nascimento para a humanidade apenas se verifica na relação de uns com

os outros, seres de igual inteligência e movidos pela vontade de aprender.

Compete, assim, à escola construir o caminho certo que possibilite que cada aluno/cidadão

em desenvolvimento possa apropriar-se dos requisitos que lhe permitam almejar uma vida

digna e de valor com vista à sua realização pessoal, profissional e à participação plena na

sociedade em que vive.

Colocada neste caminho, e ao incluir no processo a participação de todos os alunos, a

educação realiza um projeto de democratização e de justiça social, pois dá resposta à

diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um.

A escola, que a todos inclui na caminhada do sucesso escolar, abre horizontes para o

exercício de uma cidadania que se exerce através do conhecimento, competências e de valores

fundamentados no princípio da dignidade humana de que todos são fiéis depositários.

Nesta escola, a leitura constitui-se como uma janela escancarada para a construção da

liberdade e da autonomia do aluno, pelo conhecimento e participação que a cada um

possibilita. Dentro do livro, ele conhece, pincela o mundo de cores e de sonhos, vive e revive,

constrói vidas e (des)constrói mundos.

Assim, e enquadradas dentro destes princípios e valores, as escolas do l.s ciclo continuam

a desenvolver uma ação agregadora, que a todos mobiliza para a aquisição e desenvolvimento

de competências que ajudam a construir o aluno/cidadão que se deseja para o século XXI:

conhecedor, crítico, participativo e capaz de comunicar com os outros para a construção de

uma sociedade mais desenvolvida, justa e democrática.

À semelhança dos anos anteriores, pretende-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido

em prol da leitura e escrita das escolas do l.s ciclo do ensino básico, através deste projeto, que

visa a criação de um E-Book.

O projeto emerge da centralidade que as tecnologias de informação e comunicação vêm

adquirindo no acesso, produção, circulação, divulgação e partilha do conhecimento. Tem como

finalidade a criação de uma história a várias mãos pelos alunos das escolas de Le ciclo para,

posteriormente, ser publicada num E-Book e convertida em diferentes formatos acessíveis,

proporcionando, desta forma, respostas educativas que integrem experiências de

aprendizagem ativas e ricas atendendo à diversidade dos alunos das escolas.



Projeto Criação de um e-Book Ano Letivo 201812019

O projeto, para além de envolver os alunos das escolas de Ls ciclo da RAM, conta com uma

colaboração muito estreita por parte da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas (DAAT) da

Direção Regional de Educação, que com ela estabeleceu uma parceria, para que possa

beneficiar dos contributos técnicos que esta proporciona para a apresentação do E-fuok em

variados formatos acessíveis e espalhar, assim, o prazer da leitura a um grupo mais abrangente

de leitores.

2. Descrição do projeto

Durante os 2s e 3e períodos, os alunos das escolas de 1.s ciclo do ensino básico irão criar

uma história a várias mãos, sob orientação do Técnico Superior de Bibliotecas Escolares. Tendo

em vista a inclusão, essa mesma história será convertida para um e-Book e para vários formatos

acessíveis, tais como: negrito ampliado/grandes carateres, leitura fácil, símbolos pictográficos,

braille, áudio, língua gestual e formato digital.

Este trabalho terá o apoio da equipa da DAAT, no trabalho de conversão da história nos

formatos especiais e na sua posterior publicação.

3. Competências

4. Destinatários



Projeto Crioção de um e-Book Ano Letivo 20t812019

5. Calendarização

Contactos para esclarecimentos/inscrição:

António Pimenta - 965483057 - antoniopimenta@vahoo.com

Ana Vieira - 964861342 - anapinus@vahoo.com

Coordenação Regional de Bibliotecas Escolares - coordenacaoregionaltsbe@smail.com


