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DAAT em Barcelona  
Projeto CIAK - Erasmus +

A Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas viajou até Barcelona, entre os dias 28 de março e 1 de 
abril, a convite da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar do Covão e Vargem, no âmbito do programa 
de mobilidade Erasmus +.  A Portugal, também se juntaram outros representantes de escolas de vários 
países, como a Turquia, o Reino Unido, a Itália, a Grécia, a Roménia e a Espanha.
Nesta viagem, a DAAT visitou a Escola Els Castanyers em Viladrau, na província de Girona, tendo divulgado 
aos alunos e docentes daquela escola o projeto “Todos podem Ler”, a adaptação de livros, conteúdos e 
formatos acessíveis em relevo e braille, criados pela professora Dalila Fernandes, relacionados com a 
História do Cinema.
Do extenso programa desta viagem consta ainda a visita à Escola el Gurri, uma escola pública de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, que proporciona um ensino mais personalizado e individual e desenvolve 
muitos projetos em áreas diversas tais como a música, a educação física e a educação especial. Sendo 
que um dos pilares do projeto pedagógico  desta instituição é garantir que os alunos permaneçam 
competentes nessas áreas, as TIC estão integradas em todas as dimensões da aprendizagem e a escola  
disponibiliza equipamentos tecnológicos ao serviço da educação em todas as salas, a par de bibliotecas 
e ludotecas.
No âmbito do projeto CIAK - Cinema, Animação Internacional e Crianças -, a DAAT visitou o Museu del 
Cinema, em Girona, que tem como missão fomentar a compreensão e o conhecimento da história da 
imagem em movimento e do cinema através da conservação e exposição permanente da coleção Tomás 
Mallol e da organização de atividades, nas quais foi possível participar. 
Uma experiência única, gratificante e enriquecedora segundo os elementos da equipa que puderam 
participar nesta aventura, nomeadamente, Andreia Pinto, Graça Faria e Tiago Abreu. 
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Atualização do PDF Viewer 
A utilização de Tecnologias de Apoio para alunos com 
Dificuldades de Aprendizagem (DA), ou outras dificuldades 
que afetam a leitura e a escrita, tem sido amplamente 
divulgada e utilizada em contextos educativos, pelo que 
partilhamos um software que tem vindo a ser recomendado 
para o acesso à informação em documentos em PDF, de 
forma a divulgar a sua importância.

O PDF-XChange Viewer é um software que permite o acesso a um documento em PDF e cujas 
funcionalidades ajudam a contornar ou a compensar as dificuldades de aprendizagem específicas de um 
aluno. 

Para além de permitir a escrita no documento, sublinhar, ampliar, permite agora a leitura em alta 
voz, ferramenta que pode ser utilizada por um aluno com dificuldades na leitura, mas que tenha boas 
capacidades de perceção e de audição, podendo contribuir para a leitura avançada dos manuais digitais. 

Por outro lado, um aluno com dificuldades na escrita, pode recorrer à escrita no computador, sendo uma 
forma de compensar as suas dificuldades, mantendo a sua autonomia e participando ativamente nas 
aprendizagens.
De salientar que o PDF-XChange Viewer permite extrair algumas partes do documento/manual ou tirar 
fotografias para guardá-las como ficheiros separados, possibilitando a adaptação e simplificação dos 
conteúdos para alunos com Dificuldades de Aprendizagem.
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