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Introdução 

O projecto LETITBE, financiado com fundos 
Erasmus+ é uma iniciativa da Hospitality Europe, 
que consolida uma rede de trabalho composta por 
seis centros da Ordem Hospitaleira de São João de 
Deus e um centro das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 
Coração de Jesus. Estas entidades pertencem a 7 
países diferentes da União Europeia. Dada a natureza 
digital e inovadora da proposta, a Fundação Vodafone 
Espanha também participou como parceiro.

Esta equipa tem vindo a trabalhar em colaboração 
desde 2015. Nessa ocasião, através do Projecto 
Desktop (Disabled Enhance their Skills Through On-
line Platforms 2015-2017), também financiado com os 
mesmos fundos europeus, participou na concepção 
e implementação de uma ferramenta digital 
acessível: Mefacilyta. Esta ferramenta, disponível 
para dispositivos Android, é uma estrutura digital 
concebida com base em critérios de acessibilidade 
física e cognitiva, que permite a criação e distribuição 
de conteúdos digitais altamente individualizados, 
alimentados com informação multicanal e 
executáveis em qualquer ambiente em que sejam 
necessários. 

A utilização deste instrumento pelas entidades 
colaboradoras permitiu um aumento dos níveis 
de autonomia e participação das pessoas com 
deficiência assistidas nestes centros. É de notar que 
o projecto anterior foi qualificado pelo organismo 
responsável pela avaliação dos projectos europeus 
como uma Prática Excelente. 

Agora na sua versão 2.0, conhecida como LeTiTBE 
(Learning Through lnnovative Technologies Boosting 
Equality), a utilização do Mefacilyta foi aprofundada, 
desta vez com o foco em ambientes de aprendizagem 
e trabalho, bem como no desenvolvimento de 
novas funcionalidades que permitem a formação de 
competências e habilidades cognitivas específicas. 
Este projecto implementado no período 2018-
2021 tem como objectivo melhorar os processos 
de ensino-aprendizagem dirigidos a adultos com 
deficiência.

A ausência de programas de formação de qualidade 
destinados a esta população, utilizadores de centros 

de dia, escolas profissionais e residências, não só 
deixa por satisfazer a necessidade de aprendizagem 
ao longo da vida, como também torna impossível 
a aquisição ou reciclagem de novas competências. 
As pessoas com deficiência podem encontrar-se 
presas no desenvolvimento de tarefas e actividades 
concebidas em planos de intervenção, muitas vezes 
empobrecidas e pouco inovadoras, uma questão 
que, somada à deterioração cognitiva intrínseca 
derivada da sua própria deficiência, dificulta ou reduz 
as possibilidades de inclusão e participação social, 
laboral e comunitária. 

Tendo também em conta a importância das 
soluções tecnológicas na sociedade em geral e em 
particular nos processos de formação actuais, com o 
objectivo de mitigar os riscos decorrentes da fractura 
digital, o LETITBE desde a sua origem, articula-se 
reincorporando o seu principal parceiro tecnológico, 
a Fundação Vodafone Espanha, cujo papel é a 
concepção de novas funcionalidades e soluções 
digitais concebidas no ecossistema Mefacilyta, 
colocadas ao serviço das necessidades educativas 
especiais dos beneficiários deste projecto. 

Finalmente, todas as acções, medidas e materiais 
desenvolvidos incorporam a perspectiva dos direitos, 
favorecendo a criação de espaços de aprendizagem 
alinhados com as medidas estabelecidas na 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.

Este manual ou livro para profissionais visa apresentar 
de forma resumida todos os produtos intelectuais do 
projecto, disponíveis na sua totalidade no website, 
bem como a aprendizagem e os conhecimentos 
alcançados. Podem ser utilizados parcial e/ou 
totalmente por qualquer entidade que trabalhe no 
domínio da deficiência. 

Os conteúdos que serão abaixo apresentados são 
o resultado de um processo de reflexão, desenho 
e criação colectiva entre entidades europeias com 
vasta experiência no campo da educação de pessoas 
com deficiência, de modo que, de alguma forma, este 
manual também visa contribuir para a construção de 
um modelo teórico de cuidados para pessoas com 
deficiência baseado numa abordagem inovadora e 
alinhado com os direitos reconhecidos pelas Nações 
Unidas. 
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Produto Intelectual 1:
Programa Educativo
com Apoio Digital. 

A concepção desta proposta baseia-se na 
necessidade de enriquecer os programas 
educativos utilizados nos serviços de formação 
para adultos com deficiência. O projecto LETITBE 
adoptou uma estratégia baseada em três pilares 
fundamentais, espinha dorsal de todo o processo 
de concepção, criação e implementação do 
currículo educacional digital.

 ÆAdaptação às necessidades 
educativas especiais.
 

 ■Devido à deficiência intelectual, as pessoas 
apresentam uma série de necessidades 
educativas especiais relacionadas com o 
acesso à informação e ao código utilizado 
nos materiais didácticos. Neste sentido, 
os materiais foram concebidos num 
formato multicanal, utilizando diferentes 
tipos de recursos (imagens, vídeos, textos 
de fácil leitura e áudios), combinando-os 
para assegurar os mais altos níveis de 
compreensão.
 ■As necessidades de apoio relacionadas 
com as funções cognitivas básicas 
e superiores foram tidas em conta, 
concebendo materiais adaptados.
 ■Partilham uma estrutura clara, 
bem diferenciada e que permite o 
desenvolvimento da aprendizagem em 
cenários práticos e reais. Além disso, foram 
concebidas actividades complementares 
dentro de cada bloco de formação que, 
tomando como ponto de partida os 
conteúdos de cada bloco didáctico, são 
orientadas para a formação e melhoria 
das funções executivas onde existem 
mais dificuldades. 

 ■Os materiais didácticos, bem como a 
sua utilização, tiveram em consideração 
os diferentes estilos e formas de 
aprendizagem, concebendo conteúdos 
que podem ser trabalhados utilizando 
diferentes tipos de agrupamentos, 
aprendizagem individual, aprendizagem 
em pares ou aprendizagem em pequenos 
ou médios grupos. 

 ÆRelevância e pertinência do 
conteúdo do currículo. 

 ■Os conteúdos seleccionados para o 
currículo devem contribuir directamente 
para aumentar as possibilidades 
de inclusão. Neste sentido, tendo 
em conta a importância do acesso 
ao emprego e o seu impacto na 
realização de uma vida independente, 
foram seleccionados conteúdos para 
melhorar as competências técnicas de 
empregabilidade, que anteriormente 
talvez não foram abordados com 
detalhe suficiente, dando prioridade à 
aprendizagem de tipo escolar que pouco 
tem a ver com as exigências do emprego. 
 ■Dado que as aptidões ou competências 
sociais são uma parte importante para 
alcançar e manter qualquer emprego, 
onde também são identificadas 
deficiências em algumas pessoas 
com deficiências intelectuais e outras 
perturbações de desenvolvimento 
neurológico, seleccionámos também 
tópicos destinados a melhorar estas 
competências.
 ■Apesar do avanço em matéria social 
que este grupo tem vivido nas últimas 
décadas, muitas das pessoas com 
deficiência intelectual beneficiárias 
deste programa não se reconhecem 
como sujeitos plenos de direitos, o que 
dificulta o reconhecimento de situações 
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em que estes são violados, deixando este 
assunto nas mãos dos seus profissionais 
de apoio, que embora seja verdade que 
normalmente os defendam, existem 
situações que estão fora do estabelecido 
na Convenção das Nações Unidas 
relativamente aos direitos das Pessoas 
com Deficiência. Com base no acima 
exposto e tendo também em conta a 
importância da implementação desta 
perspectiva tanto no mundo do trabalho 
como noutras áreas, foi introduzido 
um bloco específico para formar no 
reconhecimento, defesa e divulgação 
dos direitos das pessoas com deficiência.

 ÆParticipação de pessoas com 
deficiência na concepção dos 
seus próprios materiais de 
aprendizagem.

 ■ Este produto intelectual tem procurado 
inovar, não só devido aos objectivos 
de aprendizagem que establece, ou 
porque utiliza suportes digitais para o seu 
desenvolvimento, mas também porque 
tem tentado rever os papéis atribuídos às 
pessoas com deficiência no que respeita 
aos seus processos de aprendizagem.
 ■ Foram utilizadas metodologias 
altamente participativas no projecto, 
que permitiram aos beneficiários do 
programa serem parte activa do processo 
de concepção dos materiais didácticos 
criados. Em primeiro lugar, com o apoio 
dos seus profissionais, decidiram em 
que conteúdos queriam trabalhar, mas 
foram também os protagonistas dos seus 
próprios suportes visuais, tanto a tirar as 
fotografias como a actuar como modelos/
actores. Isto tem sem dúvida fornecido 
informação tanto aos utilizadores como 
aos profissionais em relação às questões 
onde há maior necessidade de apoio. 

 ■ Também participaram na concepção 
digital dos suportes utilizando a 
plataforma Mefacilyta, o que favoreceu 
o desenvolvimento de uma série de 
competências digitais, reduzindo os 
riscos derivados da lacuna digital. 
 ■A participação dos beneficiários do 
programa nesta fase de concepção 
tem favorecido o desenvolvimento 
do objecto de aprendizagem desta 
proposta curricular, constituindo uma 
estratégia eficaz para o surgimento e 
consolidação de novas competências e 
conhecimentos. 
 ■ É importante salientar que esta mudança 
de papel nas pessoas com necessidades 
de apoio, teve um impacto na sua auto-
estima, pois permitiu-lhes desenvolver 
actividades que antes não lhes tinham 
sido oferecidas, onde se viram capazes e 
das quais resultaram novas capacidades 
e competências relacionadas com o 
mundo tecnológico. 
 ■ Também se percebeu um aumento 
da motivação em relação ao 
desenvolvimento de novas 
aprendizagens, não só porque estão a 
utilizar dispositivos digitais, que por si só 
despertam maiores níveis de interesse 
do que os tradicionais, tais como livros 
ou papel, mas também porque estão 
a utilizar recursos que eles próprios 
desenvolveram e onde se podem ver a 
realizar as acções com elevados níveis 
de qualidade que têm de acabar por 
internalizar.

 ÆDescrição da proposta de 
formação: 

O programa é composto por 3 secções, cada uma 
corresponde a um currículo onde um conjunto 
de propostas didácticas e itinerários formativos 
são detalhados e desenvolvidos.
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 ■Currículo para o desenvolvimento de 
competências e habilidades para o 
emprego. 
 ■Currículo para o desenvolvimento de 
competências sociais e comunicativas. 
 ■Currículo para o desenvolvimento de 
competências no reconhecimento, 
defesa e divulgação dos direitos das 
pessoas com deficiência. 

Currículo para o
desenvolvimento
de competências e
habilidades para o
emprego. 

É importante salientar que os objectivos que cada 
entidade parceira do projecto estabelece em 
matéria laboral são diferentes e que estes objectivos 
são também determinados pelas diferentes 
políticas nacionais e locais de inclusão laboral. Neste 
sentido, cada parceiro do projecto identificou um 
ou vários trabalhos em torno dos quais conceber 
esta proposta de formação, tentando conceber 
programas de formação profissional alinhados 
com a realidade de cada país. 

Os trabalhos seleccionados por cada país em 
torno dos quais os itinerários de formação 
foram concebidos são detalhados abaixo: 

1. Alemanha: Assistente de cozinha.
2. Áustria: Técnico de Oficina Ocupacional
3. Portugal: Telefonista
4. Polónia: Assistente de Cuidados com Cavalos
5. Espanha: Jardineiro/empregado de mesa
6. Irlanda: assistente de farmácia e empregado de mesa.

 ■Cada itinerário de formação é 
composto por 4 blocos diferentes. 

1. Bloco introdutório. Conjunto de suportes 
digitais que permite às pessoas com deficiência 
e aos profissionais de apoio saberem quais 
são os principais conteúdos a trabalhar nesse 
itinerário de formação.

2. Regras e normas de segurança. Os riscos 
derivados de cada actividade profissional 
são detalhados, bem como as medidas de 
prevenção para cada posto de trabalho.

3. Explicação em bloco das tarefas de cada 
trabalho. As diferentes tarefas a realizar 
pelo trabalhador são explicadas através de 
diferentes suportes digitais. A explicação 
destas tarefas é uma explicação passo a passo 
feita através de imagens e vídeos, dependendo 
do grau de complexidade dos processos. Este 
bloco também inclui conteúdos referentes às 
ferramentas de trabalho utilizadas.
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4. Bloco de avaliação de conteúdos assimilados. 

Finalmente cada itinerário de formação tem um 
conjunto de actividades que permitem tanto 
aos profissionais como aos utilizadores avaliar 
o grau de assimilação de conhecimentos. 
Estas actividades são concebidas como jogos 
sérios. Estes jogos estão estruturados em três 
partes. O primeiro ecrã mostra as instruções 
concebidas em formato multicanal, o segundo 
ecrã mostra o jogo didáctico, e finalmente o 
utilizador recebe uma pontuação que mede 
o número de erros e sucessos derivados da 
execução do jogo.

 ■Considerações metodológicas. 

Os materiais concebidos não substituem em caso 
algum a figura do profissional de apoio ou dos 
formadores. São mais um recurso a ser utilizado 
durante o processo de ensino-aprendizagem, 
nas suas diferentes fases ou momentos. 

Aplicação dos materiais como uma 
ferramenta para activar conhecimentos 
anteriores: 

Podemos utilizar estes recursos nas sessões 
introdutórias, onde é feita uma apresentação 
dos conteúdos a serem desenvolvidos. Os 
materiais, embora incluam texto e áudio, nesta 
fase poderíamos utilizá-los utilizando apenas 
imagens, pedindo às pessoas que explicassem o 
que observam. Esta pode ser uma oportunidade 
para detectar pontos fortes, pontos fracos e 
conhecimentos existentes.

 L Pode visualizar um exemplo de materiais 
introdutórios clicando aqui.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19895

Os materiais introdutórios podem ser utilizados 
em pequenos grupos, utilizando ecrãs maiores, 
favorecendo a participação espontânea, gerando 
uma dinâmica de grupo onde de algumas ideias 
saem outras ideias. Podem também ser utilizados 
individualmente em suportes como telemóveis 
ou tablets, se as necessidades do estilo de 
aprendizagem da pessoa assim o exigirem. 

Aplicação dos materiais no contexto em que 
a tarefa é desenvolvida: 

Estes recursos didácticos podem ser utilizados 
em qualquer lugar onde haja ligação à Internet 
ou mesmo em condições de baixa conectividade, 
se os materiais tiverem sido previamente 
descarregados como materiais favoritos. Podem 
ser úteis na execução de determinadas tarefas. 
Antes de mais, permitem-nos utilizá-los como 
recursos visuais para apoiar a explicação ou 
como modelo da acção a desenvolver. Uma vez 
realizada a actividade, podemos voltar a eles para 
verificar se a execução foi correcta, assinalando 
as coisas que foram bem feitas, e as que ainda 
precisam de ser melhoradas. 

Os materiais têm áudio, pelo que também 
podemos simplesmente utilizá-los como um 
apoio auditivo no momento do desenvolvimento 
das tarefas. 

(Como são materiais que são vistos num ecrã, 
devemos ter em conta que condições de 
luminosidade elevada podem dificultar a sua 
visualização).

 L Pode ver um exemplo de materiais a serem 
utilizados no momento da execução da 
tarefa, clicando aqui.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19881
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Aplicação de jogos pedagógicos. 

Os jogos concebidos podem ser utilizados 
em qualquer fase do processo de ensino-
aprendizagem. Brincar é uma forma de 
aprendizagem que normalmente conduz a 
melhores níveis de motivação e interesse por 
parte das pessoas. 

Se utilizarmos estes recursos no momento da 
ativação dos conhecimentos anteriores, eles 
dar-nos-ão uma informação clara sobre o ponto 
de partida dos estudantes relativamente ao 
objecto de estudo. Esta informação, por sua 
vez, é armazenada no perfil do profissional, o 
que permite, no final do processo, contrastar 
as pontuações obtidas, mostrando o grau de 
melhoria assimilada. 

Os jogos podem ser executados quando 
a visualização de informação considerada 
importante estiver terminada, por exemplo, 
se estivermos a trabalhar nas regras de 
prevenção da utilização de certas ferramentas, 
pode ser importante validar que estas foram 
compreendidas antes de passarmos a uma 
actividade prática. 

 L Pode ver um exemplo aqui. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20637

Disponibilidade dos materiais:

Finalmente, e tendo em conta as necessidades 
de melhorar os processos cognitivos, como 
memória e sequenciação, estes materiais podem 
ser utilizados, em qualquer altura, estando 
disponíveis no próprio dispositivo da pessoa. 
Esta questão tem um impacto importante na 
redução dos níveis de stress, porque a pessoa 
sente-se capaz e confiante no exercício das suas 
tarefas, sabendo que, se necessário, tem um 

apoio funcional e que garante a conclusão bem 
sucedida das suas tarefas.

Marianne Hofer, representante feminina, 
utiliza a aplicação “Mefacilyta” para a sua 
apresentação como representante feminina: 
juntamente com a sua apoiante, ela 
transformou as suas tarefas numa actividade 
para uma apresentação e pode, portanto, 
facilmente apresentar o seu trabalho como 
representante feminina.

 “A aplicação dá-me confiança, há muitas coisas de 
que não me consigo lembrar muito bem e quando 
estou excitada, esqueço muitas coisas. Aprendi 
a utilizar a aplicação correctamente. Gosto de 
trabalhar com estes novos meios de comunicação 
social. Depois sinto-me forte porque posso falar 
sobre as minhas tarefas como representante das 
mulheres por conta própria. Também parece “fixe”, 
torna tudo mais fácil”.

Currículo para o
desenvolvimento de
competências sociais e
comunicativas. 

Tal como explicado na secção sobre relevância 
e pertinência dos conteúdos, foi concebido 
um bloco de formação que visa responder a 
necessidades específicas que têm uma correlação 
directa com as possibilidades acrescidas de 
inclusão social.

Geralmente, as pessoas com deficiência 
intelectual e/ou de desenvolvimento mostram 
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necessidades de apoio na aprendizagem e na 
colocação em prática de competências sociais e 
comunicativas. Isto acontece principalmente por 
duas razões: 

 ■Na deficiência intelectual é identificada 
uma alteração de algumas funções 
executivas básicas e superiores 
(auto-regulação, comportamentos 
inibidores, teoria da mente, abstração, 
generalização...) tais competências 
estão intimamente ligadas ao 
desenvolvimento de competências 
sociais e comunicativas. 
 ■Por outro lado, a escassez de experiências 
de vida, derivada de baixos níveis de 
inclusão e participação social, oferece 
menos oportunidades e cenários onde 
a pessoa com deficiência pode pôr 
em prática competências sociais em 
contextos naturais e quotidianos. 

A criação e implementação de materiais de 
formação de competências sociais, através de 
workshops de grupo e sessões individualizadas, 
favorece a emergência e consolidação de 
comportamentos ajustados às exigências 
do ambiente. Isto traduz-se num aumento 
de experiências positivas entre a pessoa e o 
ambiente, tendo impacto, em primeiro lugar, nos 
níveis de auto-estima da pessoa com deficiência 
e, em segundo lugar, na desconstrução de 
um imaginário colectivo, relativamente às 
possibilidades de inclusão das pessoas com 
deficiência.

Finalmente, dentro deste bloco e dado que 
os beneficiários do programa vão partilhar 
espaços de trabalho no âmbito de um projecto 
europeu, foi concebida uma série de materiais 
para trabalhar a utilização do inglês como 
segunda língua, melhorando as possibilidades 
de interacção entre os beneficiários do 
projecto.

Este currículo de formação digital incorpora 
um bloco específico de formação composto 
pelos seguintes itinerários.

1. Capacidade de comunicação.
Eu relaciono-me com outras pessoas. 
Troca de opiniões e perspectivas. 
Identificação e gestão das emoções em si 
próprio e nos outros. 
Escuta activa. 
Debates e discussões.
Falar em público e no ambiente de trabalho.
Dicas sobre como comunicar melhor.
Códigos de vestuario
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2. Gestão de emergências
O que fazer se eu precisar de ajuda.
Primeiros socorros. 
Chamadas de emergência.
Consultas médicas.
Medidas de higiene e gestão da saúde pessoal.
O que fazer em caso de incêndio. 
Distância de segurança. 

3. Socialização e resolução de problemas
Aprender a resolver conflitos. 
Identificar expressões faciais.
Comportamento em lugares públicos.
Como utilizar transportes públicos.

4. Aprender inglês
Roupas.
Emoções.
Horas do dia.
Expressões quotidianas. 

 ■Considerações metodológicas 
para a utilização dos materiais 
concebidos. 

Os materiais disponíveis neste itinerário 
de formação não substituem em caso 
algum a figura do profissional de apoio, 
seja um educador, psicólogo ou terapeuta. 
Devem ser entendidos como recursos de 
apoio e formação no desenvolvimento de 
competências sociais e de comunicação, 
gestão de emergências e resolução de 
conflitos. Como foi mencionado ao longo 
deste documento, dispor de recursos para 
apoiar a comunicação, recursos visuais, em 
formato de vídeo e imagem, permitirá uma 
melhor compreensão da informação tratada. 

Para ter em conta: Geralmente no domínio 
da deficiência, antes de iniciar qualquer 
formação e especificamente uma formação 
sobre competências sociais, comunicativas 
e de resolução de conflitos, é altamente 
recomendável perguntar como se sentem os 
participantes nesse dia, dando a oportunidade 
de colocar sobre a mesa os estados de espírito 
ou possíveis conflitos que tenham tido. Isto 
também constitui uma oportunidade para os 
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profissionais, para tomar estas questões como 
tema da sessão de formação e torná-la mais 
significativa.

Decisões organizacionais: 

Os materiais disponíveis são executáveis tanto 
em formato móvel ou tablet, como também 
em grande formato de ecrã ou quadros brancos 
digitais. 

Grupos de estudantes. 

A decisão sobre o tipo de grupos de 
estudantes dependerá de vários factores: 

1. Necessidades de apoio à comunicação dos 
participantes. 

2. Objectivos da sessão de trabalho. 
3. Conteúdos para trabalhar. 
4. Estilos de aprendizagem dos estudantes deste 

tipo de formação. 

Duração das sessões.

Num formato de trabalho em grupo podemos 
planear sessões sem prolongar mais de 50 
minutos: temos de ter em conta que o nível de 
participação e atenção pode diminuir à medida 
que a fadiga aparece. 

Aplicação dos materiais em sessões de grupo 
de activação de conhecimentos prévios ou 
introdução aos itinerários de formação: 

Nas sessões introdutórias, ao bloco de 
formação de competências sociais, resolução 
de conflitos e competências comunicativas, é 
oportuno, conceber sessões de activação de 
conhecimentos prévios. 

1. Permite aos estudantes perceberem que têm 
muitos dos conhecimentos e competências 
em que vão trabalhar, isto significa enfrentar o 
processo de formação com uma melhor auto-
percepção e geralmente esta questão tem um 
impacto positivo na relação com o objecto de 
estudo.

 

2. As sessões de activação de conhecimentos 
anteriores oferecem ao profissional 
informações importantes que serão 
acrescentadas a outras informações já 
disponíveis, completando a avaliação inicial.

 L No link abaixo pode ver algum material que 
pode ser utilizado numa sessão introdutória 
ou activação de conhecimentos anteriores.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20193
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 ■Aplicação de materiais em 

sessões de formação sobre 
competências sociais e resolução 
de conflitos. 

Sessões de formação sobre o reconhecimento 
das próprias emoções e das de outras pessoas. 
Neste bloco de conteúdos pode encontrar 
materiais destinados à educação emocional. Estes 
recursos podem ser utilizados como apoio visual 
para facilitar o reconhecimento de expressões 
faciais e comportamentos corporais associados 
a certas emoções. Os materiais também incluem 
directrizes sobre como agir perante diferentes 
estados de espírito próprios e outros.

Neste tipo de sessões de formação, a modelação 
verbal e o desempenho de papéis podem ser 
técnicas apropriadas para favorecer a aquisição 
destas competências.

 L Neste link pode ver um exemplo de apoio a 
utilizar neste tipo de sessões.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19982

 ■Sessões de formação sobre 
resolução de conflitos. 

Neste bloco de formação, foram concebidos 
materiais para sessões de formação sobre 
resolução de conflitos. Estes materiais oferecem 
informação acessível sobre os passos a seguir 

para procurar soluções ou problemas derivados 
da coexistência, no centro de estudo, centro de 
trabalho, etc.

Nas sessões destinadas à resolução de conflitos, 
temos de ter em consideração o estado de 
espírito dos participantes. Por vezes pode ser 
útil tomar como exemplo os conflitos que as 
pessoas possam ter tido no passado, embora 
seja necessário avaliar o impacto emocional que 
esta decisão pode ter sobre os estudantes.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20104

Neste tipo de sessões, técnicas como o “Role 
Playing”, a modelação verbal e o encadeamento 
frontal são também úteis. 

Através desta ligação pode ver um exemplo de 
como resolver um problema.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20104
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Uma vez conhecidos os materiais, estes podem 
também ser utilizados em sessões individuais 
de resolução de conflitos, referimo-nos agora às 
sessões reais orientadas para resolver problemas 
reais, não às sessões de formação. Por ser um 
material acessível, pode ser utilizado como 
suporte para a comunicação entre profissionais 
e utilizadores ou entre utilizadores e outros 
utilizadores quando um conflito tenha surgido.

A utilização da tecnologia neste sentido é 
também um recurso útil para registar os acordos 
adoptados, ou seja, em situações em que os 
“contratos de contingência” normalmente 
formalizados por escrito entre as partes que 
tiveram um conflito, onde os acordos adoptados 
para situações futuras são detalhados, não são 
acessíveis e por isso perdem valor, no entanto, 
podemos criar vídeos ou áudios aos quais 
podemos recorrer para recordar as decisões 
adoptadas. 

 ÆAplicação de materiais 
digitais em inglês como 
segunda língua de formação. 

Este bloco, visa responder à necessidade de 
desenvolver de forma muito elementar as 
capacidades de comunicação numa língua que 
não é a própria, neste caso a língua inglesa, 
sendo essa a língua veicular do projecto LETITBE.

Neste sentido, os blocos de conteúdos sobre os 
quais os materiais foram desenvolvidos visam 
abordar os elementos comunicativos mais 
frequentes ou aqueles que são susceptíveis 
de aparecer em situações de trabalho a nível 
internacional com pessoas com deficiência.

No âmbito da aprendizagem da língua 
inglesa, neste projecto, concentrámo-nos nas 
capacidades de falar e ouvir, pois em termos 
práticos as interacções entre pessoas com 
deficiência serão abordadas desta forma.

Os materiais concebidos incorporam imagens, 
texto e áudio e baseiam-se na estratégia 
de formação de um número de palavras ou 
expressões por dia ou por semana, dependendo 
do nível das pessoas que frequentam o curso. 

Os principais blocos de conteúdos 
desenvolvidos neste itinerário são: 

 ■Cores; 
 ■ Expressões referentes ao tempo;
 ■Alimentação;
 ■ Emoções;
 ■ Expressões sociais comuns; 
 ■As horas. 



16

M
AN

UA
L 

D
O

 P
RO

JE
C

TO
 L

ET
IT

BE
 V

ER
SÃ

O
 P

RO
FI

SS
IO

N
A

L

PT
 ■Considerações metodológicas 

A principal estratégia metodológica consiste na 
prática das palavras ou expressões seleccionadas 
onde a pessoa com deficiência, depois de ouvir 
a informação, a repete tendo à sua frente uma 
imagem que faz referência ao significado do 
elemento que está a ser trabalhado. Da mesma 
forma, se estas sessões forem desenvolvidas 
em grupo, a pessoa também estará a ouvir 
como os outros pronunciam essa nova palavra 
ou expressão do dia-a-dia. Desta forma, tanto a 
nível fonoarticulatório como auditivo, a pessoa 
começa a familiarizar-se com esta nova língua. 

 L Neste link pode ver um exemplo a utilizar 
neste tipo de sessões. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20304

A fim de proporcionar a este processo 
níveis elevados de significado e aumentar a 
motivação das pessoas com deficiência, é muito 
enriquecedor realizar estas sessões de formação 
com outros centros noutros países, para que 
as pessoas com deficiência experimentem 
situações em que o que estão a aprender 
seja útil e as ajude a ligarem-se a pessoas de 
outros lugares e a partilharem este processo de 
aprendizagem. 

Da mesma forma que no resto dos blocos de 
treino, para além do conteúdo, foi desenvolvido 
um conjunto de jogos para avaliar o grau de 
conhecimento adquirido. 

 L Pode ver um exemplo dos jogos criados 
através deste link

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20822

Programa de
formação para o
reconhecimento,
defesa e divulgação
dos direitos. 

Após onze anos de validade da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, é necessário que os princípios 
deste tratado, 26 DIREITOS HUMANOS E 
DEFICIÊNCIA inundem o sistema jurídico 
europeu, se não eliminando completamente, 
pelo menos tentando reduzir ao máximo 
as situações de exclusão e discriminação 
experimentadas pelas pessoas com deficiência. 
As entidades que trabalham no domínio 
da deficiência, instrumentos dos Estados 
para articular a resposta às necessidades 
deste grupo, devem também implementar 
as medidas necessárias para alinhar as suas 
práticas com o modelo de assistência social e a 
perspectiva dos direitos. Apesar de progressos 
inegáveis em termos de inclusão e equidade 
para as pessoas com deficiência, ainda há 
transformações importantes pela frente. 



17

M
AN

UA
L 

D
O

 P
RO

JE
C

TO
 L

ET
IT

BE
 V

ER
SÃ

O
 P

RO
FI

SS
IO

N
A

L

PT
Talvez a primeira destas transformações, 
já mencionada na parte inicial deste 
documento, seja adoptar as medidas de 
formação apropriadas para que as pessoas 
com deficiência sejam reconhecidas como 
sujeitos de direitos. Serão estas pessoas que, 
da sua vida quotidiana, poderão reconhecer 
e reivindicar, com o apoio das suas famílias e 
profissionais, o cumprimento das disposições 
da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Mais uma vez, este itinerário foi concebido 
com base nos três pilares descritos no início 
desta secção:

1. Adequação às necessidades educativas 
especiais. Os materiais foram concebidos 
utilizando uma linguagem acessível e em 
formato multicanal, esta decisão torna-se 
fundamental tendo em conta o elevado grau 
de abstracção que estes conteúdos implicam. 
Do mesmo modo, o itinerário de formação é 
abordado de uma forma altamente prática e 
experimental, o que permite associar certos 
conceitos abstractos a realidades quotidianas 
altamente significativas para os beneficiários 
do programa. 

2. Relevância e pertinência dos conteúdos 
abordados. Foram seleccionados os 
direitos e artigos da Convenção que são 
mais significativos para os beneficiários 
do programa. Para este fim, foi concebido 
um inquérito acessível para identificar os 
direitos específicos que precisavam de ser 
trabalhados, aqueles sobre os quais havia 
menos compreensão, etc. 

3. Participação de pessoas com deficiência. 
Especialmente nos blocos didácticos que 
tentam analisar situações específicas na 

vida das pessoas com deficiência. Nesta 
secção, foram feitos vídeos em que pessoas 
com deficiência participaram como “actores 
e actrizes” que representam situações 
quotidianas em que os direitos estabelecidos 
na Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência são 
respeitados ou não. 

O processo de concepção e implementação 
dos materiais foi o seguinte: 

1. Em conjunto com os utilizadores dos serviços, 
pesquisámos que informação acessível estava 
disponível sobre os direitos das pessoas com 
deficiência. 

2. Os utilizadores do serviço decidiram qual o 
meio a utilizar para partilhar os princípios 
básicos da CDPD.

3. Os utilizadores do serviço co-desenharam 
os workshops de pré-avaliação e de pós-
avaliação e as perguntas para descobrir quais 
os Direitos e Artigos sobre os quais queriam 
mais informações.

4. Através de workshops inclusivos e inquéritos 
de avaliação desenvolvidos no Mefacilyta 
tanto por profissionais como por utilizadores 
de serviços, os utilizadores de serviços 
votaram sobre quais os Direitos a obter mais 
informação.

5. Cada parceiro realizou então mais seminários e 
avaliou os resultados dos seminários anteriores 
e decidiu sobre os principais direitos de que 
necessitava para saber mais informações 
sobre os mesmos.

6. A cada parceiro foi atribuído um artigo para 
criar um guião destacando tanto o direito que 
é apoiado como o direito que é ignorado.
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7. Os utilizadores do serviço decidiram que tipo 

de multimédia seria utilizado para partilhar 
esta informação, era importante que o vídeo 
fosse integrado para melhor transmitir as 
mensagens.

8. Os cenários foram descritos e traduzidos para 
todas as línguas dos parceiros.

9. Foram realizados outros workshops para 
conceber uma avaliação final dos recursos 
criados. Este foi um desafio, pois é complexo 
obter a participação a partir de um vídeo.

10. Existe ainda uma lacuna de competências na 
compreensão dos direitos e, mais importante 
ainda, o papel dos titulares de direitos e dos 
titulares de direitos e a legislação em cada 
país precisam de ser mapeados para ver uma 
mudança real na sociedade.

Este caminho é composto por três blocos de 
conteúdo distintos.

 ■Descrição dos blocos formativos 
pertencentes ao itinerário “Eu 
conheço os meus direitos”: 

1. Introdução ao bloco de direitos:
 ■ Introdução à UNCRPD;
 ■O que é que entendemos por direitos?;
 ■O que é que o governo tem de fazer em 
relação aos direitos das pessoas com 
deficiência?.

 ■Assegurar que as pessoas tenham 
direitos;
 ■Como é que a Convenção ajuda as 
pessoas com deficiência?;
 ■A Convenção como motor de mudança;
 ■ Esteja seguro do que diz o acordo;
 ■Melhorar a vida das pessoas com 
deficiência;
 ■Coisas importantes a fazer; 
 ■ Envolver-se no que está a acontecer;
 ■Apresentar uma queixa quando o acordo 
não for respeitado.

Este bloco incorpora um conjunto de jogos 
ou actividades de avaliação que lhe permitem 
avaliar o grau de compreensão e assimilação do 
conteúdo estabelecido em cada um dos pontos 
acima detalhados.

 L Pode aceder a uma actividade de avaliação 
através desta ligação: 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20723
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2. Bloco de formação prática, para o 

desenvolvimento deste bloco de formação, 
foi concebido um conjunto de vídeos onde 
situações da vida quotidiana das pessoas 
com deficiência são dramatizadas em relação 
ao cumprimento de direitos. As próprias 
pessoas com deficiência são os actores nestas 
situações. Para cada direito seleccionado, 
foram concebidos dois vídeos, um mostrando 
uma situação em que o direito em questão 
é respeitado e o outro em que não o é. Este 
material permite que o conteúdo abstracto 
dos direitos seja fundamentado em situações 
práticas, o que favorece uma melhor 
compreensão do conteúdo que está a ser 
trabalhado. 

 ■Artigo 7: Direitos das crianças com 
deficiência. 
 ■Artigo 10: Direito à vida. 
 ■Artigo 21: Acesso à informação. 

 ■Artigo 24: Direito à educação 
 ■Artigo 25: Direito à saúde 
 ■Artigo 27: Direito ao emprego 
 ■Artigo 29: Direito de participar na vida 
pública-política.

3. Finalmente, este itinerário incorpora um 
bloco de jogos sérios para avaliar o grau de 
compreensão e assimilação do conteúdo 
fornecido nos vídeos explicativos. 

 L Pode ver um dos jogos concebidos através 
deste link 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20723

 ■Considerações metodológicas 
para a utilização dos materiais 
concebidos. 

O conteúdo referido neste bloco é abstrato e 
isto tem de ser tido em conta quando iniciamos 
a formação. Para além do acima referido, temos 
de salientar que as pessoas com deficiência não 
foram reconhecidas como sujeitos de direitos 
até agora, pelo que também é necessário lidar 
com esta questão. 

O facto de se trabalhar com conteúdos abstractos 
mostra a dificuldade derivada da deficiência 
intelectual, pelo que, para que estes conceitos 
sejam compreendidos, é apropriado que sejam 
acompanhados de imagens e referências diárias 
facilmente observáveis. 

Em primeiro lugar, com base na experiência 
acumulada durante estes anos de trabalho, 
foi necessário abordar o conceito de direitos, 
bem como uma apresentação adaptada do 
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quadro jurídico que os regula. Para realizar 
esta apresentação, dependendo do nível dos 
estudantes, seria apropriado organizar pequenos 
grupos de trabalho, onde este conteúdo é 
apresentado com apoio visual e dedicando 
tempo para avaliar o grau de compreensão dos 
materiais e conteúdos trabalhados. 

Outra questão que é considerada relevante é a 
selecção dos conteúdos mais significativos para 
as pessoas, não devemos esquecer que tudo o 
que é aprendido tem de ter uma utilidade para 
a vida. Neste sentido, quando começamos a 
trabalhar em direitos específicos, é conveniente 
seleccionar aqueles que têm maior impacto 
sobre os estudantes. Para os identificar, podemos 
utilizar inquéritos adaptados às próprias pessoas 
com deficiência, aos seus profissionais de apoio, 
famílias e amigos. 

O desenvolvimento das sessões sobre direitos 
não deveria ser sessões teóricas, mas sim, tendo 
estabelecido o quadro, desenvolver actividades 
tais como debates, discussões ou trocas de ideias 
que tenham tido um maior impacto.

Produto Intelectual 3:
Jogos Pedagógicos. 
O projecto LETITBE, através do seu produto 
intelectual 3, permitiu a implementação de uma 
nova funcionalidade no quadro de Mefacilyta, 
esta funcionalidade é chamada Mefacilyta 
Games. 

Através de um conjunto de modelos é possível 
desenvolver jogos pedagógicos ou jogos para o 
treino de aptidões e capacidades cognitivas.

A concepção destes jogos parte de uma 
sessão com os diferentes parceiros do projecto, 
primeiro elaboram um conjunto de propostas 
de gamificação orientadas para reforçar as 
competências que são geralmente afectadas 
devido à deficiência intelectual, principalmente 
as competências cognitivas básicas e superiores. 

Uma vez identificadas as propostas de jogos 
pedagógicos, o parceiro tecnológico, neste caso 
a Fundação Vodafone Espanha, desenvolve um 
primeiro protótipo destas actividades. Na fase 
seguinte, o protótipo criado é apresentado às 
pessoas com deficiência que são beneficiárias 
do projecto. Estas pessoas, através de grupos 
de co-design digital, fornecem feedback em 
termos de acessibilidade e usabilidade que será 
analisado e subsequentemente integrado pelo 
parceiro tecnológico numa segunda versão do 
protótipo 1. 

Uma vez que o protótipo 1 versão 2 esteja 
disponível, é novamente apresentado às 
pessoas que compõem estas comissões de 
co-design digital, polindo essas questões para 
promover os mais altos níveis de compreensão 
e usabilidade da ferramenta. O resultado final 
deste produto intelectual são 5 modelos que 
partilham a mesma estrutura altamente acessível 
e que se concentram na forma como as pessoas 
com deficiência utilizam os jogos digitais para 
melhorar a sua formação. A estrutura presente 
em todas as opções de jogo é a mesma e é 
principalmente fornecida com três blocos 
diferenciados.

É importante salientar que, para que os 
profissionais possam explorar estes modelos 
e criar todas as actividades ou jogos, não são 
necessárias elevadas competências tecnológicas, 
pelo que está ao alcance de todos utilizá-los. O 
sistema de construção de jogos é por meio de 
blocos onde se tem de completar as informações 
solicitadas.
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1. Instruções para realizar as actividades: As 

instruções são concebidas de tal forma que a 
informação é oferecida de forma multicanal, ou 
seja, texto áudio e imagens são incorporados. 
Esta informação aparece num primeiro 
ecrã e uma vez entendida, é passada para o 
ecrã seguinte onde a actividade é realizada.  
 
Em qualquer altura, mesmo que a actividade 
esteja em curso, se uma pessoa esquecer 
ou precisar de se lembrar de quais foram as 
instruções, pode voltar ao ecrã de instruções 
através de um botão de informação.

2. Execução da actividade: O próximo bloco 
comum a todas as actividades num ecrã onde 
o jogo é executado, neste ecrã não há mais 
informação do que os blocos ou elementos 
que compõem a actividade, isto é eficaz para 
evitar distracções. Neste ecrã, à medida que a 
actividade é executada, o sistema oferece um 
feedback que ajuda o utilizador a saber se está 
a executar a actividade correctamente.

3. Feedback da actividade executada e 
pontuação acumulada. Finalmente, uma 
vez realizada a actividade, o sistema oferece 
informação também de uma forma muito 
acessível, que indica o número de sucessos 
e erros cometidos, este ecrã ajuda a pessoa 
a medir o seu grau de evolução no conteúdo 
sobre o qual está a ser treinada.

Para além da estrutura comum apresentada, em 
todos os modelos concebidos, pode personalizar 
questões relacionadas com o número de 
elementos sobre os quais deseja trabalhar, o 
número de erros permitidos, a disposição vertical 
ou horizontal dos elementos, o tipo de feedback 
que deseja receber...

 ■Abaixo estão os 4 modelos 
criados e disponíveis na 
plataforma Mefacilyta. 

 Æ1. Pares ou o tradicional 
jogo de correspondência, 
também conhecido como 
“Memória” 

O objectivo deste jogo é melhorar a memória de 
trabalho ou a memória de curto prazo. O jogo 
concebido consiste em ter de descobrir o que 
está por detrás de cada caixa, e depois encontrar 
a mesma imagem entre as outras opções. 
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A utilização deste tipo de actividades também 
ajuda a aumentar o vocabulário.

Este modelo permite a configuração de: 

 ■Número de elementos em que quer 
trabalhar. 
 ■ Trabalhar com imagens visíveis e 
portanto desenvolver uma actividade de 
associação de imagens iguais, o que seria 
útil para pessoas com maior necessidade 
de apoio. 
 ■Definir o número de erros permitidos, o 
que permite trabalhar em questões como a 
tolerância à frustração ou a aprendizagem 
sem erros, dependendo de como se 
pretende utilizar esta funcionalidade.

 L Pode utilizar a seguinte ligação para 
experimentar a actividade.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20651

 Æ2. Jogo de selecção

Este modelo permite a criação de actividades 
de selecção e organização de elementos 
(principalmente fotografias) de acordo com 
as variáveis determinadas pelo profissional, 
iremos pedir aos estudantes que organizem um 
conjunto de elementos em diferentes locais (de 
cima para baixo, à direita ou à esquerda).

Por exemplo, podemos pedir à pessoa com 
uma deficiência que o faça: 

 ■  Organizar os alimentos de acordo com 
o seu estado saudável ou não saudável. 
 ■Organizar tipos de vestuário para 
diferentes ocasiões. 
 ■Organizar comportamentos apropriados 
ou inapropriados. 
 ■  Classificar os instrumentos de trabalho 
de acordo com o tipo de tarefa...
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Mais uma vez, este modelo oferece-nos 
diferentes opções de personalização: 

 ■Permite-nos definir o número de variáveis 
em torno das quais se podem organizar 
os elementos dados. 
 ■Permite-nos “dar uma dica” ao estudante 
sobre quantos elementos colocar em 
cada opção. 
 ■Permite-nos pedir que esses elementos 
sejam colocados sequencialmente: 
 ■Por exemplo, podemos oferecer 
fotografias de duas receitas diferentes 
e pedir-lhe que as organize de acordo 
com essas duas receitas, mas, ao fazê-lo, 
coloque os ingredientes por ordem de 
cozedura.

Como no resto dos modelos, podemos 
personalizar as instruções a dar para a execução 
da actividade, e o feedback que a actividade dará 
aos alunos. 

 L Pode ver um exemplo de uma actividade 
clicando no link abaixo.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20652

 Æ3. Jogo de sequência 

A sequenciação é outra função cognitiva sobre 
a qual as pessoas com deficiências intelectuais 
apresentam necessidades de apoio. Por vezes, 
tarefas que envolvem longos processos ou 
compostas de diferentes etapas, algumas 
pessoas podem esquecer ou não se lembrar em 
que ordem as realizar. 

Este tipo de actividades permitem reforçar esta 
capacidade cognitiva, praticando-a de uma 
forma específica, ajudam também a internalizar 
processos ou a identificar quais as etapas de 
uma tarefa que a pessoa normalmente esquece 

e prestam apoio profissional sobre essa questão 
específica.

Para além do acima exposto, a execução destas 
tarefas favorece uma melhor compreensão do 
tempo e favorece a antecipação de contingências. 
Este modelo, tal como os anteriores, oferece em 
primeiro lugar um slogan de forma acessível, 
utilizando diferentes tipos de recursos (imagens, 
textos, áudios). Uma vez entendida a informação, 
o utilizador pressiona um botão (seta verde) 
e é direccionado para o ecrã de execução da 
actividade, onde tem de ordenar os elementos 
da sequência da direita para a esquerda. 

Finalmente, uma vez concluída a tarefa, o 
sistema oferece um feedback informando sobre 
os sucessos e erros cometidos. 

 L Para ver a tarefa completa, pode clicar aqui. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20692
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 Æ4. Jogo de “encontrar a 

imagem certa”

Finalmente, dentro do programa LETITBE, 
foi criado o jogo “encontrar a imagem certa”. 
Este modelo vai ao encontro da necessidade 
das pessoas com deficiência intelectual de 
reforçar a capacidade cognitiva de associação, 
generalização e abstracção através deste jogo 
podemos apresentar ao aluno uma palavra ou 
conceito, e pedir-lhe que o ligue a uma série de 
imagens e sons. 

Esta actividade também contribui para o 
aumento do vocabulário.

 ■  Concepção de jogos aplicados 
à aprendizagem de adultos com 
deficiência. 

No domínio da educação de adultos com 
deficiência é detectada uma ausência de recursos 
e materiais destinados ao desenvolvimento de 

competências. Os profissionais, confrontados 
com esta falta de recursos, passam muito tempo 
a desenvolver os seus próprios materiais. Estes 
modelos são úteis porque permitem a criação 
de jogos ou actividades pedagógicas com 
facilidade. 

Ter este tipo de motor de criação de recursos 
ou actividades disponível permite não só aos 
profissionais criar os jogos, mas também às 
próprias pessoas com deficiência participar na 
sua concepção. Uma das chaves do projecto 
LETITBE é aumentar os níveis de participação 
no processo de aprendizagem da criação de 
jogos. 

A participação na criação de materiais didácticos 
contribui positivamente com: 

 ■A consolidação dos conteúdos 
trabalhados;
 ■Desenvolvimento de novas 
competências digitais;
 ■Aumento dos níveis de motivação;
 ■Aumento da importância dos materiais 
utilizados.

Assim há uma utilização dos jogos para:

 ■Activar conhecimentos anteriores;
 ■Reforçar os conteúdos aprendidos nas 
sessões práticas;
 ■ Fazer a avaliação final do processo de 
aprendizagem.

Produto 
intelectual 4 

 ■Ferramentas de aprendizagem 
adaptadas a aprendentes adultos 
com deficiências ou necessidades 
de apoio à mobilidade.



25

M
AN

UA
L 

D
O

 P
RO

JE
C

TO
 L

ET
IT

BE
 V

ER
SÃ

O
 P

RO
FI

SS
IO

N
A

L

PT
Com o objectivo de tornar todos os novos 
materiais de aprendizagem desenvolvidos no 
projecto Letitbe disponíveis a qualquer pessoa, 
independentemente das suas capacidades, o 
projecto Letitbe inclui, no âmbito do Produto 
Intelectual 4, o desenvolvimento e ajustamentos 
necessários para assegurar a compatibilidade 
com um grupo de ferramentas de comunicação 
aumentativas e alternativas.

 Æ1. EVA Rato facial

O rato Eva Facial é um rato facial que permite 
o controlo de um dispositivo móvel Android 
através do movimento da cabeça. Esta 
ferramenta adaptada é especialmente adequada 
para utilizadores com uma deficiência motora 
grave que os impede de utilizar outros elementos 
tais como interruptores, que requerem destreza 
manual.

Foram desenvolvidas as seguintes 
funcionalidades:

 ■Compatibilidade com comandos de voz.
 ■Melhoria da captura da câmara e do 
tratamento de erros.
 ■O visor da câmara esconde-se 
automaticamente quando o rosto é 
detectado.
 ■Adicionar suporte apenas para 
dispositivos de câmara frontal.

Além disso, foi incluída uma funcionalidade 
experimental que lhe permite clicar numa 

aplicação Android ao piscar um olho, sem 
hardware externo, simplesmente usando 
a câmara móvel Android para detecção de 
movimento ocular.

 Æ2. Mouse4All

Para utilizadores habilitados a mudar, a proposta 
de Letitbe é Mouse4All App. Esta aplicação 
permite controlar um dispositivo móvel 
utilizando um sistema de leitura de barras que 
pode ser controlado por menus de ícones. Estes 
menus podem ser configurados por profissionais 
para melhorar o controlo do utilizador.

 O controlo baseado em ícones é especialmente 
recomendado para pessoas que, para além da 
sua deficiência motora, têm uma deficiência 
cognitiva.

Para além destes, foi desenvolvida uma versão 
de Mouse4All chamada MefacilytaClick. 
MefacilytaClick é uma aplicação Android 
gratuita que inclui a maioria das funções do 
Mouse4All, sem utilizar hardware especial, um 
requisito obrigatório na aplicação Mouse4All.

Por conseguinte, MefacilytaClick permite-lhe 
utilizar esta tecnologia sem qualquer custo.
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 Æ3. Aplicações fáceis

O projecto Letitbe também testou a sua 
compatibilidade com outras ferramentas externas 
adaptadas, fora do projecto, amplamente 
utilizadas por pessoas com deficiência.

Dentro deste esforço, a compatibilidade com 
Ease Apps foi alcançada.

O Ease Apps inclui as seguintes aplicações:

 ■ Ease Mouse: controla todas as acções do 
seu dispositivo móvel com um rato ou 
trackbal.
 ■ Ease Touch: controla o seu dispositivo 
com um único dedo, mesmo com 
problemas de destreza.
 ■ Ease JoyPad: controla o seu dispositivo 
com um joystick, gamepad, teclado, ou 
interruptores.

 Æ4. HermesMobile

Finalmente, com o objectivo de melhorar a 
participação e a comunicação das pessoas com 
deficiência nas actividades, debates e reuniões 
do projecto Letitbe, a aplicação Hermes Mobile 
foi adaptada para apoiar os utilizadores com 
dificuldades na comunicação oral.

Hermes Mobile permite a comunicação por meio 
de um catálogo composto de frases e palavras 
únicas representadas por ícones. Estes ícones 
podem ser pré-configurados por utilizadores, 
membros da família ou profissionais, assegurando 
um processo de comunicação eficiente.

Os utilizadores, simplesmente seleccionando 
diferentes ícones, podem compor uma frase 
que é finalmente traduzida em língua falada 
pela aplicação Hermes Mobile, permitindo que o 
interlocutor a ouça.




