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Guia da 
Audiodescrição:
Imagens que se 
ouvem

Em outubro, mês que 
assinala o Dia da Bengala 
Branca e a deficiência visual, 
foi apresentado o livro 
“Guia de Audiodescrição: 
Imagens que se ouvem” 
de Josélia Neves, editado 
pelo Instituto Nacional de 
Reabilitação.

Neste contexto, destaque 
para a sessão informativa 
que decorreu nesta área, 
abordando as questões da 
audiodescrição de imagens 
e/ou realidades estáticas 
ou em movimento, nos 
media e em contextos 
culturais, recreativos e/ou 
educativos, disponível no 
site da INR – www.inr.pt, 
bem como no seguinte link:  

https://www.youtube.com/
watch?v=LFdMI5tyIdg

Seminário Let me tell you a  story...

Porque TODOS PODEM LER, a convite da organização, a professora Sílvia 
Silva e a psicomotricista Glória Pereira participaram, no dia 4 de outubro,  
no Seminário "Let me tell you a story: Books, Emotions and Fairy 
Tales" com a apresentação do projeto “Todos podem Ler”, da Divisão de 
Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT), Direção Regional de Educação. 

Este seminário esteve integrado na receção aos parceiros Europeus do 
projeto Erasmus + Let me tell you a Story, promovida pela Escola Básica 
do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Covão e Vargem.

Entre os dias 4 e 8 de outubro, vários docentes de escolas europeias, 
provenientes de países como a Croácia, o Reino Unido, a Eslovénia, a 
Turquia e a Alemanha, reuniram-se num intercâmbio de boas praticas 
educativas na Ilha da Madeira.

Salienta-se a adaptação em braille e imagens táteis, realizadas pela da 
DAAT, uma cópia acessível do livro bilingue A princesa Íris no planeta 
sombrio | Princess Íris in the dark planet, de Raquel Lombardi.
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A convite do Centro de Recursos Educativos 
Especializados (CREE) de Câmara de Lobos, 
a DAAT dinamizou, no dia 13 de outubro, 
a ação de sensibilização  “Acessibilidade, 
Comunicação e Tecnologias de Apoio”, 
direcionada a todos os seus docentes 
especializados e técnicos superiores, no 
Museu de Imprensa da Madeira.

Foram cerca de 62 os profissionais que 
participaram, tendo a DAAT demonstrado, 
de forma mais prática a funcionalidade 
de determinados softwares, como  as 
ferramentas de aprendizagem do Office 
365, e de outras aplicações na área da 
comunicação aumentativa e alternativa 
- Let me talk, ou da leitura avançada - 
Claro Scan Pen, tendo sido partilhadas  
ferramentas funcionais para recorrer em 
contexto escolar.

Estivemos no CREE Câmara de Lobos


