
AVALIAÇÃO EM PARCERIA  
 

  O CRTIC realizou a avaliação de um aluno, cujo perfil motor 

requeria o recurso aos softwares Magic Eye* e Magic Key-

board**. Atendendo a que estabelecemos um Protocolo de 

Cooperação com a equipa do Projeto Magic Key, do Instituto 

Politécnico da Guarda, solicitámos a sua colaboração, para 

se aferir da adequabilidade daqueles softwares como meio 

de acesso ao computador e à escrita.  

O Engenheiro Nuno Pinto, do 

referido Instituto,  deslocou-se à escola para a avaliação. 

Após o ajuste da altura do computador portátil e da câmara 

do Magic Eye, o aluno revelou facilidade em aceder ao com-

putador pelo olhar, sendo bem-sucedido na realização das 

tarefas que o engenheiro lhe propôs. Foi visível o seu grau 

de satisfação por conseguir mover o ponteiro do rato, reali-

zar jogos educativos e escrever o seu nome com o olhar 

utilizando o Magic Keyboard . 

 

*Magic Eye - é uma solução que permite, através de movimentos do olhar, controlar o cursor do rato 

possibilitando assim utilizar qualquer aplicação de um computador por pessoas a quem o rato ou o 

teclado normal não estejam acessíveis. 

** Magic Keyboard - complementa o Magic Eye para um acesso total ao computador, apresentando 

teclados dinâmicos, totalmente configuráveis, respondendo a cada momento às necessidades do utili-

zador. 

 

Em http://www.magickey.ipg/MagicEye.aspx é disponibilizada informação complementar 

sobre estes softwares.  Na mesma página pode assistir a um vídeo que mostra o funciona-

mento dos mesmos. 
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        AGRADECIMENTO à FUNDAÇÃO PT  
 

   Face à dificuldade em adquirir no imediato os equipamentos necessários, o CRTIC de 

Viana fez o pedido à FUNDAÇÃO PORTUGAL TELECOM, que  atribuiu um donativo no 

montante global de €1 641,49 (mil seiscentos e quarenta e um euros e quarenta e nove 

cêntimos) destinado à aquisição de um computador portátil, uma Solução Especial PTMa-

gic Eye e uma Solução Especial PTMagic Keyboard. Após a aquisição, estes equipamen-

tos serão cedidos ao aluno, por empréstimo, enquanto se justificar.  

  Foi assinada uma Carta de Compromisso com a Fundação PT, na qual o CRTIC se com-

promete a colocar o equipamento e as Soluções Especiais PT à disposição do aluno em 

todos os contextos da sua atividade letiva diária. Compromete-se, de igual modo, a diligen-

ciar pela correta utilização do equipamento e das Soluções Especiais PT, bem como a 

garantir que são cumpridos os aspetos funcionais e de segurança. O CRTIC fica obrigado 

ainda a apresentar um resumo das atividades realizadas através da utilização do equipa-

mento e Soluções Especiais disponibilizadas com referência à evolução registada. 

   Aqui fica registado o nosso agradecimento público à Fundação PT pela doação. 

 

mailto:crticdeviana@gmail.com


CALCULADORA ADAPTADA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MOTORA GRAVE  
 
   O desafio partiu de uma professora de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Anselmo de 
Andrade - EB1/JI Feliciano Oleiro, que acompanha uma menina de oito anos com paralisia cerebral 
(tetraparesia discinética). Cecília Tomás incentivou o Departamento de Engenharia Informática da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra a desenvolver uma aplicação de 
cálculo numérico para Android, específica para crianças com incapacidades motoras graves. 
  O investigador José Cecílio, especialista em tecnologias assistidas para cidadãos com deficiência, 
aceitou o desafio e desenvolveu uma calculadora adaptada, designada de “CalcZapper”, incorporando
-lhe um sistema de varrimento, isto é, um sistema que percorre conjuntos de teclas e quando o utiliza-

dor pretende, por exemplo, um determinado algarismo, aperta um botão de pressão e ativa o grupo correspondente, passando o 
varrimento a ser feito dentro do conjunto de teclas selecionado, permitindo alcançar o algarismo pretendido. 
   O investigador explica que “pressionando um simples botão, é possível aceder a qualquer elemento da calculadora. Além de 
possuir a funcionalidade para utilizadores com incapacidades motoras, a CalcZapper mantém todas as características de uma 
calculadora convencional e, por isso, pode ser utilizada por qualquer cidadão”. 
   A tecnologia já está a ser utilizada no Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade - EB1/JI Feliciano Oleiro. José Cecílio 
expressou a sua felicidade: “Poder contribuir para a aprendizagem de qualquer criança é muito compensador. A ciência não está 
presa aos laboratórios, resolve problemas bem reais, e este é um bom exemplo disso mesmo”. 
   Um vídeo descritivo e demonstrativo da “CalcZapper” está disponível em: https://eden.dei.uc.pt/~jcecilio/videos/
CalcZapper_Compressed.mp4   

Fonte: página da Universidade de Coimbra 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CRTIC 
- Avaliar os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente para efeito de utilização de produtos de 

apoio e a d e q u a ç ã o  do equipamento/produto de apoio à sua situação particular, com vista a garantir a inclusão destes 
alunos no processo de ensino aprendizagem; 

- Acompanhamento dos alunos através da monitorização da intervenção e de reuniões de avaliação que ao 
longo do processo se percecionem importantes;  
- Prestação de serviços de informação, formação, aconselhamento e documentação aos professores, 
outros técnicos e famílias no que respeita a utilização dos produtos de apoio e também das metodologias a 
implementar na sala de aula; 
- Promoção de encontros, seminários e workshops no âmbito da Educação Especial, tendo como desti-
natários docentes, técnicos e encarregados de educação; 
- Divulgação da atividade e dos meios do Centro de Recursos junto das escolas da sua área de abrangên-
cia e da comunidade em geral; 
- Acompanhamento dos alunos que se encontram hospitalizados ou domiciliados por razões de doença 

grave ou incapacidade e que utilizam sistema de videoconferência ligado à escola (teleaula). 

SISTEMA DE ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE APOIO (SAPA) 

Portaria n.º 78/2015 de 17 de março  

   O Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2011, de 23 de março, criou o Sistema de Atribuição 
de Produtos de Apoio (SAPA), que pretende assegurar a atribuição de produtos de apoio às pessoas com deficiências e com 
incapacidades, de natureza permanente ou temporária, realizando uma política global, integrada e transversal, de forma a 
compensar e a atenuar as suas limitações na atividade e restrições na participação. O referido decreto-lei estipula, no artigo 9.º 
que, com vista ao financiamento dos produtos de apoio, as entidades intervenientes no SAPA, nomeadamente o Ministério da 
Educação,  devem obrigatoriamente preencher a ficha de prescrição disponível online, sendo o modelo de ficha de prescrição 
aprovado por portaria e disponibilizado no sistema informático centralizado.  

   A Portaria n.º 192/2014, de 26 de setembro, regula a criação e manutenção da Base de Dados de Registo SAPA, bem como a 
prescrição dos produtos de apoio, com o objetivo de garantir a eficácia do sistema, a operacionalidade e a eficiência dos 
mecanismos do SAPA, promovendo uma aplicação criteriosa do mesmo.  

SESSÕES FORMATIVAS/FORMAÇÃO 
   Faz parte da dinâmica deste CRTIC realizar sessões formativas. Este ano letivo já as efetuámos nos Agrupamentos de Escolas 
Frei João de Vila do Conde, Paredes de Coura, Monção e em Prado para técnicos e pais de utentes da clínica Dr. José Oliveira. 
Estas sessões destinadas essencialmente ao software livre EDILIM, permitiram ainda demonstrar o funcionamento do programa 
de escrita com símbolos, denominado ARAWORD. Este formato de formação possibilita dar a conhecer, ainda que  de forma  
pouco aprofundada, programas livres com os quais se podem desenhar tarefas educativas, de acordo com as necessidades dos 
alunos, recorrendo a imagem, vídeo e som . 
    Na página do CRTIC (https://crticvianadocastelo.wordpress.com) em “Sessões Formativas - Materiais elaborados” pode con-
sultar diversas atividades educativas, realizadas pelos formandos no Curso “Recursos Educativos Abertos Acessíveis no Âmbito 
da Educação Especial”,  com a duração de 25 horas, que  realizámos com base no protocolo estabelecido com o Centro de For-
mação da Associação de Professores de Barcelos e Esposende. 
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