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Atribuição de Produtos de Apoio 

Os produtos de apoio sugeridos nas avaliações realizadas no ano letivo anterior e 

propostos para financiamento à DGE, através da plataforma SAPA, foram aprova-

dos na sua totalidade. As respetivas verbas foram remetidas para os diversos 

agrupamentos de escolas, para a sua aquisição. Este ano foram contemplados 40 

alunos, de 20 agrupamentos 

A partir da publicação da Portaria 78/2015, de 17 de março, os produtos atribuídos 

são de utilização individual e após a comunicação/entrega pelo agrupamento de 

escola aos alunos/encarregados de educação são considerados propriedade do 

aluno.  
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comunidade educativa  

FELIZ NATAL  

e  

PRÓSPERO ANO NOVO  

Formação  

Tal como tem vindo a acontecer ao longo dos anos, faz parte da dinâmica deste CRTIC, a 

priorização na área da formação, em vários formatos.  

Estivemos presente no mês de novembro, no Workshop organizado pela Associação de 

Paralisia Cerebral de Viana do Castelo, numa sessão formativa sobre o programa livre EDI-

LIM. Estiveram presentes, entre professores e técnicos, dezasseis formandos.   

Em dezembro, dia 15, decorreu outra sessão formativa sobre o mesmo software no Agru-

pamento de Escolas de Tamel, para os docentes de educação especial, educadores de 

infância e professores do 1º ciclo.  

Realizámos, em parceria com o CRTIC de Cinfães, no dia 27 de novem-

bro, o Workshop “Intervenção com crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais – O 

Brinquedo Adaptado e Software de Baixo Custo (Baixa Visão)”. Os dezasseis formandos originários 

de diversos agrupamentos da área de influência do CRTIC, empenharam-se na construção do seu 

brinquedo adaptado, através dos ensinamentos partilhados pelos docentes do CRTIC de Cinfães. O 

nosso muito obrigado aos formadores.  

 

Os produtos financiados pela Fundação PT (computador portátil e softwares PTMagic 

Eye  e PTMagic Keyboard), já estão a ser utlizados pelo aluno. Fica aqui registado o 

nosso agradecimento a esta Instituição. 
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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 ga-
rantir a inclusão destes alunos no processo de ensino aprendizagem; 

- Acompanhamento dos alunos através da monitorização da intervenção e de reuniões de avaliação que ao lon-
go do processo se percecionem importantes;  

- Prestação de serviços de informação, formação, aconselhamento e documentação aos professores, outros téc-
nicos 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 destinatários docentes, técnicos e encarregados de educação; 

- Divulgação da atividade e dos meios do Centro de Recursos junto das escolas da sua área de 
abrangência 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). 

  

O CRTIC apresentou, para aprovação a Oficina de Formação "Criação de livros Interativos Multimédia - Software 

Livre EDILIM”, ao Centro de Formação Contínua de Professores. Esta foi aprovada para os grupos 100, 110 e 910. 

No sentido de disponibilizar formação creditada pelas diversas áreas de abrangência deste CRTIC, esta Oficina vai 

ser implementada na área do Centro de Formação Vale do Minho,  especificamente em Caminha, no Agrupamento 

de Escolas Sidónio Pais.  Decorrerá entre os meses de fevereiro e abril, às terças-feiras, entre as 16h e 19h. 

Os docentes interessados poderão inscrever-se através do Centro de Formação do Vale do Minho. 

Formação Creditada 

Tux Paint é um software livre de código aberto, distribuído sob os termos da GNU 

(General Public License). É desenvolvido por voluntários em todo o mundo. O nome 

Tux Paint vem de Tux, o famoso e divertido pinguim do Linux, que é uma persona-

gem que encoraja crianças a divertirem-se aventurando-se pelo programa. O Tux 

Paint é um software de desenho, que converte  o ecrã num papel em branco pronto 

para desenhar. O programa traz todos os instrumentos necessários para que as cri-

anças se expressem (carimbos, formas geométricas, pincéis, borrachas, texto e efei-

tos divertidos), ao mesmo tempo em que aprendem a usar o computador. A interface é simples, com botões 

grandes e ícones fáceis de interpretar.  

Software livre: Tux  Paint  

Workshop 

Em parceria com a Íris Inclusiva, vamos realizar o Workshop  “Como criar um conjunto de Recursos de Tecnologias 

de Informação e Comunicação”.   

Foi convidado o Engenheiro Francisco Godinho, Professor Auxiliar no Departamento de Engenharias da Escola de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e coordenador do Centro de Enge-

nharia de Reabilitação e Acessibilidade (CERTIC). 

Este Workshop irá realizar-se no dia 22 de janeiro, entre as 14h 30m e as 17h 30m, num auditório do Hotel Axis, em 

Viana do Castelo, cedido gentilmente. 


