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Contribuindo para a Leitura Inclusiva Em Destaque... 

Manual Saúde e 
Atividades Diárias 
- Medidas Gerais de 
Prevenção e Controlo 
da COVID-19 dirigido às 
pessoas com deficiência.

Este Manual, dirigido às 
pessoas com deficiência, 
profissionais da área, às suas 
famílias e cuidadores, bem 
como aos serviços públicos, 
apresenta, ao longo de 8 
capítulos, medidas preventivas 
essenciais para evitar a infeção 
pela COVID-19, e orientações 
específicas dirigidas a 
pessoas com deficiência. São 
igualmente apresentados um 
conjunto de recursos úteis, 
redes e linhas de apoio e, ainda, 
algum material informativo 
em cartazes que ilustram os 
cuidados a ter e que podem ser 
descarregados.

Este Manual é disponibilizado 
em formato acessível, em 
formato e-book, em Língua 
Gestual Portuguesa e terá, 
também, versões áudio e de 
Leitura Fácil.

Download disponível em:

https://www.inr.pt/noticias/-/
journal_content/56/11309/443086

Para assinalar o dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a convite 
da Escola Maria Eugénia de Canavial, as professoras Sílvia Silva e Paula 
Monteiro dinamizaram uma ação de sensibilização para os alunos do 4.º 
ano sobre “Leitura Inclusiva”, porque “todos podem ler” se existirem 
versões ou adaptações em formatos acessíveis. 
Foram igualmente apresentadas as ferramentas de aprendizagem, 
disponibilizadas pelo Office 365, demonstrando as suas diferentes 
funcionalidades tanto para a escrita, através da digitação por voz, como 
para a leitura, recorrendo à leitura avançada, realçando que, com ajuda, 
os alunos com dificuldades de aprendizagem podem tornar-se autónomos 
e independentes na escola.
As atividades propostas para este grupo de alunos comtemplaram os 
formatos acessíveis, tendo sido pedido para realizar algumas tarefas que 
envolviam o formato Braille, o SPC, bem como o LGP.
Agradecemos a atenção, interesse e entusiasmo de todos os participantes 
na descoberta do Braille, LGP, Símbolos Pictográficos, Relevos, Leitura 
Fácil, Áudio e atividades lúdico-interativas. 
Para explorar este tema pode consultar o portal da DRE em  
www.madeira.gov.pt/dre/daat

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/%C3%81reas-de-Interven%C3%A7%C3%A3o/Tecnologias-Adaptadas
https://www.facebook.com/tecnologiasdeapoioRAM/
www.madeira.gov.pt/dre/daat
www.madeira.gov.pt/dre/daat
https://www.inr.pt/noticias/-/journal_content/56/11309/443086
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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.

DAAT deseja a todos umas...

Bela época é a do Natal,
Obedientes, vamos em segurança celebrar!
Amigos e família todos contentes,
Saúde e paz serão os presentes!

Feliz Natal, viemos desejar...
E bom ano novo que vai começar!
Sempre a pensar na inclusão,
Tudo de bom, desejamos com emoção!
A cidade do Funchal já brilha...

Santo Natal a todos nesta ilha!
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