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Manuais Digitais 2021/2022

A equipa da DAAT tem vindo a recomendar, no decorrer das suas avaliações especializadas na área da 
acessibilidade e tecnologia de apoio, o acesso a manuais digitais recorrendo ao computador na sala de 
aula e a software especializado para alunos que, pelas suas necessidades, quer sejam de leitura, de 
visualização ampliada ou devido a dificuldades motoras possam beneficiar no seu processo de ensino 
aprendizagem desta medida a ser implementada em contexto escolar.

Para que as escolas e docentes especializados possam estar a par dos procedimentos para o apoio aos 
alunos que necessitem de manuais digitais no computador da sala de aula. 

Informamos que os Manuais digitais do Grupo Leya continuarão a ser enviados por link ou por CD.  

1.   Aquando da receção do email com os respetivos links, pedimos que continuem a reencaminhar o 
email (SEM abrir/clicar) para a DAAT para que possamos proceder ao download, para colocação 
de uma versão acessível do PDF que permita a escrita no PC do aluno. 

Chamamos especial atenção para os Manuais do Grupo Porto Editora: 

2.  O Grupo Porto Editora enviará um email para o endereço Institucional da Escola. Pedimos que 
tenham em atenção essa informação. 

     Alerta-se para que verifiquem as caixas SPAM ou Publicidade do vosso endereço eletrónico uma 
vez que, tratando-se de um endereço da Porto Editora, esse email possa ser desviado para uma 
dessas duas caixas. 

NOTA: Esse email contém os códigos de ativação dos manuais, para cada aluno, na plataforma Escola 
Virtual.  

•	 O acesso à Escola Virtual, caso o aluno ainda não tenha, terá de ser criado seguindo as orientações 
que constam no corpo do email da Porto Editora. 

Após receção, verificarão que o email contém: 

a. um ficheiro em Excel com as informações 
necessárias para o acesso (ISBN, códigos, 
nome de aluno...) 

b. no corpo do texto, as orientações para a ativação 
dos manuais na plataforma Escola Virtual. 

Assim, para os manuais do Grupo Porto Editora, deverão seguir as orientações na plataforma da Escola 
Virtual.  

Sublinhamos ainda que os professores deverão testar a acessibilidade dos manuais (alto contraste, leitura 
prévia, possibilidade de escrita, zoom ou lupa...), de acordo com as medidas de cada aluno. 
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No âmbito das atribuições da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas, no que concerne ao atendimento 
aos estabelecimentos de educação e ensino e a outros serviços a administração pública, é indispensável 
a produção e edição de conteúdos em formatos acessíveis. 
Nesta fase, a atualização de conhecimentos e partilha de informação é determinante para o domínio de 
técnicas de formatação, correção, impressão e controlo de conteúdos e outros documentos em Braille, 
para alunos e outras pessoas cegas. 
Assim, entre os dias 14 e 16 de setembro, a equipa da DAAT promoveu a autoformação e formação entre 
pares na área da cegueira, com a concretização da ação de formação "Braille Informatizado: transcrição e 
impressão" que teve como objetivos: capacitar os formandos para a conversão de documentos impressos 
a tinta para documentos em Braille; utilizar software específicos e conhecer as suas especificações e 
particularidades, conhecer a técnica de transcrição e da impressão em braille eletrónico; dominar a 
criação e impressão de uma imagem tátil; conhecer o braille de 8 pontos e as linhas braille e usar com 
eficácia uma linha braille com o NVDA.

Braille Informatizado: Transcrição e Impressão


