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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 461/2022 

Data: 09/08/2022 

Assunto: Material ampliado para os alunos com baixa visão 
 

 Prezados gestores, 

                     Há necessidade de proporcionar a acessibilidade curricular aos 

estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial, no caso específico 

estudantes com baixa visão, como também diversificar e ampliar os recursos já 

existentes. O Centro de Apoio Pedagógico - CAPE, por considerar importante 

provisionar acessibilidade não apenas no formato de TICs, nesse semestre 

disponibilizará um link com material ampliado que reforçará as oportunidades para o 

desenvolvimento e a apropriação dos estudantes com baixa visão, como 

protagonistas da sua aprendizagem, com maior autonomia e independência.  
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                    O material ampliado acompanhado de vídeo de formação, tem por 

objetivo apoiar as equipes das Unidades Escolares da rede estadual. A relação dos 

materiais, os quais estão organizados em pastas, está disponível neste Clicar aqui 

Orientação de uso: 

1. Os materiais ampliados acompanhado de vídeos com formação para produzir 

material ampliado - disponibilizados no link.  

2. Os materiais ampliados - incluídos nas pastas já estão prontos para serem 

impressos. Vale ressaltar que a impressão deve ser realizada normalmente em folhas 

sulfite A4, para facilitar o manuseio desse material pelo estudante, em sua carteira 

escolar.  

3. Os vídeos com formação para produzir material ampliado - são tutoriais de 

orientação, passo a passo, de como preparar os textos dos materiais que precisam 

ser ampliados e como tratar as imagens para a sua descrição.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

Responsável: 

                                                                                                    Carla Morales Ribeiro 

                                                                                                    PEC de Educação Especial 
 

 
De acordo: 

                                                                                                             Edivilson Cardoso Rafaeta 

                                                                                                    Dirigente Regional de Ensino  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xRBqqzim5XnNba9kyqpo243IbmaIEuay
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