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INTRODUÇÃO
“Leitura para todos” é um projecto de promoção da leitura criado pela Biblioteca

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS

3ª. Fase
Concretização do projecto

Municipal de Viana do Castelo e apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian no
âmbito do concurso de projectos de promoção da leitura em Bibliotecas Públicas 2009.

2ª. Fase
Agendamento das tarefas com: Rádio
Geice, pessoas/crianças participantes
na gravação, equipa responsável pelo
projecto.

São parceiros neste projecto a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental (APPACDM) de Viana do Castelo, o Agrupamento Vertical de Escolas
de Darque, o Agrupamento da Abelheira, a Associação de Paralisia Cerebral de Viana
do Castelo (APCVC) e a Rádio Geice.
Consciente das dificuldades que os alunos com Necessidades Educativas Especiais

1ª. Fase
Selecção/aquisição das
obras, materiais e
equipamentos

(NEE) enfrentam no acesso à leitura, em particular dos livros indicados no âmbito do
Plano Nacional de Leitura (PNL), a Biblioteca Municipal propôs-se desenvolver um
projecto que viesse facilitar uma acessibilidade indiferenciada a essas obras dando,
desta forma, o seu contributo na promoção da literacia.

PROJECTO
Consiste na adaptação de vinte obras de literatura infantil, integradas no programa
Ler+ do PNL, que serão disponibilizadas em quatro formatos:
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Aquisição de materiais;
Contactos para gravações

LIVROS

Livro áudio

ÁUDIO

PICTOGRÁFICO

BRAILLE

Livro a produzir no estúdio da Rádio Geice.
1ª.

como sendo um momento real. Para isso, além de possuir as
vozes dos narradores, permitirá ouvir sons reais (ex. porta a
bater, bebé a chorar…).

Livro digital
Pretende-se que este livro passe a ser utilizado em contexto de
sala de aula, projectado em tela ou em quadro interactivo e/ou
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2ª.

3ª.

em computador que possua os dispositivos de acesso aos
alunos com NEE no domínio motor.
4ª.

Livro pictográfico
Livro concebido em folhas impressas a cores,

ILUSTRADO

SEMANA

Este livro possibilitará o prazer de entrar no mundo da fantasia

encadernado

DIGITAL

Estudo e
interiorização
do texto;
Preparação
das vozes.
Ensaio de
vozes.
Gravação e
produção
áudio.
Conclusão do
trabalho
(incluindo a
reprodução de
exemplares e a
criação do
design gráfico
para a capa do
CD).

Aguarda
digitalização
efectuada para o
livro braille
ilustrado.
Reescrita da
história;
Introdução dos
signos SPC.

Impressão;
Plastificação;
Encadernação de
5 exemplares do
mesmo título.

Digitalização;
Correcção do
texto;
Impressão braille
Definição da
ilustração e
aquisição de
materiais.

Produção da
ilustração;
Conclusão do
trabalho.

com espiral metálica e plastificado, de modo a prevenir o

Este livro resulta do
texto digitalizado que
é apresentado em
formato Word e do
livro pictográfico que
é disponibilizado em
PDF, e, ainda, no
formato
de
apresentação
em
powerpoint
(cujos
slides correspondem
às páginas do livro
pictográfico).

Conclusão
do
trabalho (incluindo a
reprodução
de
exemplares e
a
criação do design
gráfico para a capa
do CD)

 Colocação da estante/KIT nas escolas de Darque, Abelheira, APPCDM de

controlo deficitário da baba.

Viana do Castelo e APCVC;

A partir da digitalização efectuada para o livro braille ilustrado,

 Reunião mensal .

proceder-se-á à reescrita da história e à introdução dos signos
SPC.

Nota: O cronograma refere-se ao mês de preparação e ao primeiro mês de produção dos livros. Os
livros serão reproduzidos ao ritmo de 10 por ano, correspondendo a um total de 20 no final do projecto.

Livro braille ilustrado
Livro apresentado em folhas impressas em braille com

POPULAÇÃO ALVO

ilustrações elaboradas de forma artesanal de modo a

Utilizadores com necessidades especiais, a partir da Biblioteca Municipal de Viana do

proporcionarem sensações que promovam o encantamento.

Castelo, e alunos com NEE através dos agrupamentos de escolas de Abelheira, Darque
e das instituições APPACD M de Viana do Castelo e da APCVC.

Os documentos produzidos serão disponibilizados sob a forma de KIT.

INDICADORES

Com o projecto “Leitura para todos” pretende-se ampliar o acesso ao livro e

Nº de obras consultadas /

N.º de alunos/utilizadores beneficiados com o projecto

contribuir para a democratização do conhecimento, estimulando o hábito da leitura.

RESULTADOS
OBJECTIVOS
Promover a leitura nos alunos com NEE ao nível das funções sensoriais e das
funções mentais;
Adaptar livros, integrados no programa Ler+ do PNL, a formatos e suportes
acessíveis aos alunos com NEE;
Garantir a igualdade de oportunidades no acesso às obras exploradas em
contexto de sala de aula.

Aquisição de competências no domínio cognitivo;
Satisfação pela qualidade e atractividade dos documentos;
Facilidade no acesso à leitura das obras contempladas no projecto;
Motivação para a leitura;
Maior disponibilidade de documentos acessíveis;
Aumento de obras consultadas;
Crescimento do número de leitores com NEE.

