
Entidade: ColorADD.Social

Projeto: Programa ColorADD nas Escolas

O Programa ColorADD nas Escolas é composto por uma série de ações direcionadas a alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º 

Ciclo de Ensino Básico. É realizado em articulação com os Municípios, técnicos de ação social e/ou educação e 

complementado com a participação de optometristas que garantem a realização do rastreio do daltonismo e acuidade 

visual. Pretende-se envolver toda a comunidade local através da comunidade escolar, promovendo a inclusão social da 

pessoa daltónica na sociedade em geral. 

Desde 2014, o “Programa ColorADD nas Escolas” foi realizado com cerca de 31200 crianças em mais de 1000 Escolas 

de 1.º CEB de Norte a Sul do país. No último ano, com o apoio da iniciativa Portugal Inovação Social e da Fundação 

Calouste Gulbenkian, o programa tem vindo a ser implementado com maior enfoque na região Norte e Alentejo, 

envolvendo-se mais de 350 escolas. Contudo, também se realizaram ações em municípios fora dessas regiões tais 

como Viseu, Torres Vedras, Caldas Rainha, etc.

Conjunto de ações complementares que se realizam no contexto-escola: Ação de Sensibilização sobre o daltonismo: 

alertar a comunidade escolar para as dificuldades do daltónico no seu dia-a-dia;  Ação “Ver e Sentir as Cores”: discutir os 

constrangimentos associados ao daltonismo e permitir experienciar a visão da pessoa daltónica, recorrendo a atividades 

interativas e lúdicas;  Rastreio precoce do daltonismo: Pioneiro nesta faixa etária, realizado por optometristas, permite a 

identificação precoce de daltonismo, normalmente complementado com o rastreio da visão; Entrega do Kit ColorADD: 

Oferta de material escolar às crianças que realizam o programa para estimular a exploração autónoma, independente e 

lúdica desta linguagem universal – inclui saco, lápis de cor e caderno de atividades.  - Bibliotecas ColorADD: Equipar as 

Bibliotecas escolares que utilizem a normas CDU com o código ColorADD. 

Acreditam que descentralizar a inovação é também missão de projetos sociais. Assim, pretendem alargar a sua ação a 

regiões mais carenciadas/desfavorecidas, como é o caso de Rabo de Peixe, Ribeira Grande. Realizar ações do 

Programa ColorADD nas Escolas às cerca de 858 alunos dos 3º e 4º anos das 15 Escolas do concelho da Ribeira 

Grande, São Miguel – Açores, capacitando docentes e formando técnicos de educação e ação social.


