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No dia um de dezembro de dois mil e catorze reuniu-se, o júri do Prémio de

Literatura lnfantojuvenil lnclusiva, composto por Gonçalo Nuno Olim (Diretor de

Serviços de Apoios Técnicos e Especializados), Maria José Assunção (Professora

- Associação Contigo Teatro), Filipa Silva (Díreção de Serviços de Expressão

Artística e Multimédia) e Joana Vieira (lntérprete de LGP), a fim de apreciar as

candidaturas recebidas.

Os trabalhos foram separados em duas categorias grupos em função das idades

dos autores: menores de dezasseis anos, inclusive (Cat. l) e maiores de

dezassete, inclusive (Cat. ll).

No total foram apreciados quatro trabalhos provenientes de dois

estabelecimentos de ensíno e de um centro de atividades ocupacionais.

A fim de facilitar a apreciação do júri, os trabalhos já haviam sido previamente

analisados, quanto à qualídade e rigor técnico dos formatos alternativos, pela

equipa da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas (Braille/relevo, Símbolos

Pictográficos, Negro ampliado e Áudio).

Categoria l- dois trabalhos

Uma aventura no Natal [Eleutério de Aguiar]

Regina e o Unicórnio IRegina Orlanda]

Categoria ll -dois trabalhos

Um Pai Natal Especial [Special]

Um sonho de rapaz [Tecktonic Man]
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O júri analisou o cumprimento dos pressupostos do concurso nomeadamente a

exigência de serem apresentados pelo menos dois formatos alternativosl, e

decidiram admitir a concurso todos os trabalhos candidatos.

Feita a análise de cada uma das candidaturas quanto à qualidade literária do

texto, ortografia e gramática, bem como quanto aos formatos alternativos
propostos e à qualidade técnica destes, deliberou o júri atribuir os seguintes

prémios.

Categoria I

Vencedor:
Uma aventura no Natal, conto original ilustrado e adaptado em LGP e áudio.
Autoria: Bernardo Rafael Fernandes, Gonçalo Santos, Laura Sofia Pereira e lnês
Reis, alunos do 4.e ano na EBLIPE Prof. Eleutério de Aguiar

Prémios: Vale-Oferta Alberto Oculista, Vale-Oferta Bioforma e Vale-Oferta da

Pizza Hut - lbersol

Menção Honrosa:
Regina e o Unicórnio, conto original adaptado em negro ampliado e símbolos
pictográficos

Autoria: Orlanda Nicole Alves, aluna do 7.e na EBS de Machico

Prémio: Oferta Ourivesaria Fio d'Ouro

1 1 - Se selecionar o Formato "Audio" deverá apresentar um ficheiro digital (mp3).
2 - Se selecionar o Formato "LÍngua Gestual Portuguesa" deverá apresentar um ficheiro digital
(.wmv máximo 20 MB).
3 - Se selecionar o Formato "Símbolos Pictográficos", deverá apresentar um ficheiro digital
( pdr)
4 - Se selecionar o Formato "Negro ampliado" deverá apresentar um ficheiro digital (.doc).
Observações: o formato deverá ser elaborado com tipo de letra igual ou superior a 14 e poderá
incluir ilustraçÕes em cor negra simplificadas acessíveis às pessoas com baixa visão ou
d ificuldades cogn itivas e apresentar alterações/simplificações do texto orig inal.
5 - Se selecionar o Formato "Braille e/ou Relevo", este formato deverá apresentar um
documento escrito na grafia Braille da língua portuguesa com paginação no canto superior
direito de cada página.
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Categoria ll

Vencedor:

um Pai Natal Especial, conto original com capa ilustrada, adaptado em Braille eNegro ampliado.

Autoria: Délia catdeira (docente especializada), Ana paula Faria, Gilda castro eTúlio cró do centro de Atividades ocupacionais do Funchal (santo António)
Prémio: oferta da Relojoaria e ourivesaria Royal, oferta ourivesaría Fio d,ouro,oferta ABC paperaria e oferta santos & víeira, Lda - paperaria do corégio.

Dando por terminada a reunião, o júri congraturou-se com a quaridade dascandidaturas - que possibilitará a edição digiúl de e-books a disponibilizar aosestabelecimentos de educação e ensino e promover a incrusão de tivrosinclusivos nas bibliot".r, .r.olrr"r.

Para finalizar ojúri salienta a participação das empresas contactadas e a suapronta colaboração e, em nome da organização, agradece os apoios concedidosa esta ll Edição do prémio de Literatura rnfantojuvenir rncrusiva.

Apoios: Relojoaria e ourivesaria Royal , pizza Hut - lbersol, casa dos óculos _optica Médica' Restaurante Grill Jardins do rnfante, Bioforma, ourivesaria Fiod'ouro' ABC paperaria e santos & vieira, Lda - eaieraria do colégio, ArbertoOculista e Condessa papelaria.

Ïm::: 
de rapaz, conto originar adaptado em símboros pictográficos e Negro

Autoria: Roberto Edgar Sirva, aruno do 9.s ano (cEr) na EBS de Machico
Prémio: Vale-Oferta da Casa dos óculos _ Optica Médica e Vale_Oferta doRestaurante Grill Jardins do lnfante.

MenÇão Honrosa:

Funchal, 01 de dezembro de 201,4
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