Sabia que…
Em Portugal,
10% da população
tem problemas
de visão* e a maioria
tem diﬁculdade em
ler, mesmo usando
óculos ou lentes?
Ou seja: 1 em cada 10 alunos não consegue ver claramente o
seu manual escolar. E 1 em cada 10 pessoas não consegue ler o
seu livro favorito.
[*Fonte: Census 2011]

Há milhares de crianças e jovens, especialmente as que têm
Necessidades Educativas Especiais, que não vêm os livros
da mesma forma que a maioria. O que significa que têm
dificuldade acrescida nas suas aprendizagens, no acesso à
cultura, à informação e ao conhecimento.
O Grupo Porto Editora (GPE) está atento a esta realidade e,
desde há vários anos, contribui para a inclusão dessas
crianças na escola e para a diminuição daquelas desigualdades.
O investimento constante na tecnologia e na adoção de
soluções inovadoras que foram surgindo permitiu disponibilizar gratuitamente, ainda na década de 90, cerca de 4000
títulos com conteúdos fundamentais para a aprendizagem e
desenvolvimento, incluindo a doação de ficheiros ao Ministério
da Educação para impressão em braille.

A partir de 2020, e face à proliferação dos equipamentos
eletrónicos (nomeadamente os dispositivos móveis), o GPE
passa a disponibilizar a plataforma de e-learning Escola Virtual,
onde estão acessíveis as versões digitais dos manuais escolares, bem como centenas de recursos complementares associados.
Em escolavirtual.pt ou na app EV Smart Book, é possível
“ouvir” (dispondo de software de leitura de ecrã) ou ampliar as
páginas dos manuais escolares até 400%. Para além de
índices, uma navegação simples e da função de pesquisa
adaptada, os alunos podem fazer anotações e sublinhados nas
páginas e aceder a recursos audiovisuais interativos que complementam os conteúdos do manual escolar.
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Desde 2011, também as edições literárias de todas as chancelas
do Grupo Porto Editora estão disponíveis em formato digital
(epub), acessível através da Wook.pt ou da app WookReader. As
ampliações até 300% são fundamentais para os leitores ambliopes ou com outras dificuldades visuais e, tal como já acontecia
com as edições impressas, a atenção às questões de legibilidade
– como o espaçamento ou o tamanho do texto – tem contribuído
para que a literatura em Português esteja, mais do que nunca, ao
alcance de todos.
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Sistema de
código ColorADD

O Grupo Porto Editora promove a inclusão social e educativa em
diferentes vertentes e, por isso, associou-se ao sistema de código
ColorADD, para permitir que os daltónicos possam identificar
corretamente as cores nas suas diferentes edições literárias e
escolares, bem como nos demais recursos educativos.
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