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O Ministério da Educação e Ciência, através da 

Direção Geral da Educação (DGE), em parceria com 
a Fundação Vodafone Portugal e com a Porto Edito-
ra, lançou no dia 18 de outubro, um projeto de incen-
tivo à criação e utilização de audiolivros nas escolas, 
destinado a alunos do 5.º ao 12.º ano de escolarida-
de com necessidades educativas especiais (NEE). O 
projeto, designado DAISY 2012, inclui a oferta a alu-
nos e professores do software de última geração 
‘EasyReader’ para leitura de audiolivros digitais em 
formato DAISY e noutros formatos, incluindo ePub 
não protegido. Com este novo projeto, os alunos com 
NEE, incluindo aqueles que apresentam dislexia, 
passam a dispor de uma ferramenta que lhes dá 
acesso a qualquer audiolivro digital no formato 
DAISY. Este software possui ainda a mais-valia de 
permitir aos docentes a criação de conteúdos áudio. 
(adaptado de Ministério da Educação - Educação Especial). 

O CRTIC procedeu à identificação dos potenciais utilizadores deste software na 
sua área de abrangência, tendo, nesta primeira fase, apenas sido contemplados os 
alunos cegos e com baixa visão. 

No dia 15 de março, na EB 2,3 de Abelheira, decorreu uma sessão formativa,  
para os docentes de educação especial que intervêm com estes alunos, estando 
outra agendada para o dia 2 de abril.  

Esta formação, teve por objetivo dotá-los de competências para a utilização deste 
software. Os docentes deverão replicar os conhecimentos adquiridos, junto dos seus 
alunos, de modo a torná-los eficazes na sua utilização.  

O programa, em versão gratuita de 30 dias, encontra-se disponível em: 
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoespecial/index.php?s=directorio&pid=6 

O Color ADD é um código gráfico monocromático, criado pelo 
designer Miguel Neiva, a ser utlizado pelos daltónicos. 

10% da população mundial masculina (apenas 2% são mulheres) 
sofre de daltonismo, doença de origem genética e sem cura. Uma pes-
soa com visão normal é capaz de identificar cerca de 30.000 cores. Já 
os daltónicos, identificam apenas entre 500 e 800 cores. O projeto tem 
como missão, trazer qualidade de vida e menor constrangimento a 
quem sofre desta problemática.  

Este sistema universal de identificação de cores, utiliza o amarelo, 
azul e vermelho, representados por símbolos gráficos de fácil memori-
zação. A soma dessas cores permite relacionar símbolos, identificando facilmente as cores que o representam, 
além do preto e do branco que também tem os seus símbolos correspondentes, para melhor orientação nas tona-
lidades claras e escuras.  

É na idade escolar que aparecem, aos daltónicos, os primeiros, e muitas vezes, traumáticos constrangimentos 
e dificuldades pela errada identificação da cor. A empresa portuguesa Viarco tem uma linha de produtos com a 
inclusão do código Color Add.  

Feliz Páscoa a toda a 

Comunidade Educativa 

http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoespecial/index.php?s=directorio&pid=6
http://coloradd.net/index.asp?p=daltonismo
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CONTACTOS 

CRTIC de Viana do Castelo 

EB 2,3 de Viana do Castelo  

Rua José Augusto Vieira 

4900-444  Viana do Castelo 

Tel: 258 809 770 

Fax: 258 809 779 

crticdeviana@gmail.com 

http:/crticvianadocastelo.wordpress.com 

 

Principais atribuições do CRTIC 

- Avaliar os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente 
para efeito de utilização de produtos de apoio e adequação do equipamen-
to/produto de apoio à sua situação particular, com vista a garantir a inclusão destes 
alunos no processo de ensino aprendizagem; 
- Acompanhamento dos alunos através da monitorização da intervenção e de reu-
niões de avaliação que ao longo do processo se percecionem importantes; Presta-
ção de serviços de informação, formação, aconselhamento e documentação aos 
professores, outros técnicos e famílias no que respeita a 
utilização dos produtos de apoio e também das metodolo-
gias a implementar na sala de aula; 

- Promoção de encontros, seminários e workshops no âmbito da Educação Especial, 
tendo como destinatários docentes, técnicos e encarregados de educação; 

- Divulgação da atividade e dos meios do Centro de Recursos junto das escolas da sua 
área de abrangência e da comunidade em geral 

- Acompanhamento dos alunos que se encontram hospitalizados ou domiciliados por 
razões de doença grave ou incapacidade de e que utilizam sistema de videoconferência 
ligado à escola (teleaula). 

Na continuidade do anterior boletim informativo, divulgamos programas livres que, pela sua 
qualidade, constituem ferramentas pedagógicas significativas no quotidiano escolar,  na interven-
ção com alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente.  

AraWord é um software distribuído gratuitamente, enquadrado dentro de um conjunto de ferra-
mentas para comunicação aumentativa e alternativa. É um processador de texto que permite a 
gravação simultânea de texto e pictogramas, facilitando o desenvolvimento de materiais e adapta-
ção de textos para alunos com dificuldades na área da comunicação funcional. AraWord é tam-

bém uma ferramenta útil para ser usado por utilizadores que 
estão a adquirir o processo de leitura e escrita,  
    Ao  AraWord, foi anexado o banco de  pictogramas de Comunicação Suplemen-
tar e Alternativa da ARASAAC, permitindo a utilização de mais de 8.000 pictogra-
mas, mas possibilita também a agregação de outros pictogramas ou fotografias. 
 

Software Livre 

WEBINAR e  Educação Especial 

 
A Direção Geral da Educação, na sua missão de divulgação de 

práticas educativas, tem produzido diversos Webinar, com a cola-
boração de docentes e técnicos, permitindo informar para multipli-
car o conhecimento. As sessões Webinar têm uma periodicidade 
semanal, todas as quartas-feiras, pelas 15 horas, com uma duração máxima 
de 40 minutos e com a possibilidade de os espectadores, posteriormente, 
colocarem questões via e-mail (webinar@dge.mec.pt) sendo depois respondi-
das e disponibilizadas no sítio do webinar correspondente.  

No  âmbito da Educação Especial, já apresentou as seguintes temáticas: 
- Centros de Recursos TIC para a Educação Especial, tendo participado  o 

CRTIC de Viana do Castelo e o de Santarém, emitido em  23 de janeiro. 
- Unidades Especializadas - Educação Especial, apresentado por Carmo 

Correia e Cristina Pires, emitido no dia 6 de fevereiro.  
- Acessibilidades WEB, com a colaboração do Dr. Jorge Fernandes, da Fun-

dação para a Ciência e a Tecnologia, emitido no dia 13 de março. 
Encontram-se disponíveis em: http://webinar.dge.mec.pt 

mailto:crticdeviana@gmail.com
http://www.catedu.es/arasaac/
http://www.catedu.es/arasaac/
http://webinar.dge.mec.pt/

