
 

 

SAPA  - Atribuição de Produtos de Apoio 

No passado recente, a atribuição de produtos de apoio era um processo 
moroso que gerava muitas vezes frustração e descrença aos alunos, 
professores, pais e CRTIC.  Entre o período de prescrição e a sua atri-
buição, na melhor das hipóteses demorava um ano. Esta morosidade 
levava a que alguns docentes evitassem solicitar a avaliação dos alunos. 
Felizmente,  o funcionamento atual do Sistema de Atribuição de Produ-
tos de Apoio (SAPA) tem permitido a disponibilização dos produtos reco-
mendados num tempo útil bastante aceitável.  
Neste ano letivo realizaram-se 50 avaliações, abrangendo alunos de 19 
agrupamentos de escolas. As avaliações foram realizadas em equipa 
multidisciplinar, sempre que possível, envolvendo também a imprescin-
dível presença dos pais/encarregados de educação.  
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CONTACTOS 

CRTIC de Viana do Castelo 

EB 2,3 de Viana do Castelo  

Rua José Augusto Vieira 

4900-444  Viana do Castelo 

Tel: 258 809 770 

 

Fax: 258 809 779 

crticdeviana@gmail.com 

http:/

crticvianadocastelo.wordpress.com 

facebook.com/crticdeviana 

O CRTIC deseja a toda a 
comunidade educativa 
bom final de ano letivo e 
umas excelentes férias. 

Formação /Sessões Formativas 

Como prática habitual deste CRTIC, o enfoque na formação foi, uma vez 
mais, um objetivo atingido.   
No mês de janeiro, decorreu o Workshop “Como criar um conjunto de 
Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação”, dinamizado 
pelo 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).  
Em fevereiro, nos Agrupamentos de Escolas Vale do Tamel e no de   

Moure e Ribeira do Neiva realizámos duas ações de for-
mação, de curta duração para docentes de diversos gru-
pos disciplinares e encarregada de educação sobre os 
softwares GRID 2 e EDILIM.  
Entre fevereiro e abril, decorreu a Oficina de Formação, 
creditada, "Criação de livros Interativos Multimédia - 
Software Livre Edilim”, na Escola Básica e Secundária de 
Sidónio Pais, em Caminha, através do protocolo realizado 
com o Centro de Formação Vale do Minho. 

Também no mês de abril, destinada a docentes de educação especial, 
no Agrupamento de Escolas de Monção, efe-
tuámos uma ação de curta duração sobre di-
versos softwares educativos, tais como TICO, 
Araword e Araboard.  
No dia 1 de julho, realizou-se a Palestra 
“Educação Inclusiva e Educação Especial”, com 
preleção da Dr.ª Filomena Pereira, Diretora de 
Serviços, da Direção-Geral de Educação. Com 
uma vasta participação de docentes, psicólogos, terapeutas de diversos 

Agrupamentos de Escolas da área de 
abrangência deste CRTIC, bem como de 
encarregados de educação, a palestrante 
partilhou conhecimentos permitindo uma 
reflexão sobre os paradigmas que enfor-
mam a educação inclusiva e educação es-
pecial e as suas práticas. 
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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 

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 metodolo-

gias 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 está sedeado num agrupamento que é escola de referência para alunos cegos e com baixa 

visão. Decorrente das avaliações realizadas pelo CRTIC, os alunos já dispõem de diversos produtos 

de apoio, nomeadamente ampliadores de secretária, máquinas de escrever em Braille ou calcula-

doras falantes. Todavia, sentiu-se a necessidade de encontrar uma solução para os alunos pode-

rem ver o que os professores escreviam no quadro tradicional e receberem essa informação nos 

seus computadores.  

Após pesquisa, optou-se por um equipamento, portátil, que permite a visualização de imagens e 

carateres ampliados, a qualquer distância. Essa solução, muito onerosa, requereu que se fizesse 

algum esforço na angariação de verbas. 

Para atingir esse objetivo, o CRTIC de Viana do Castelo, em parceria com o Núcleo de Educação 

Especial e o Projeto Eco-Escolas do Agrupamento de Escolas da Abelheira, dinamizaram o Projeto 

“TODOS JUNTOS CONSEGUIMOS + TAMPINHAS”.   

Neste sentido, foi estabelecido um protocolo entre o Agrupamento de Escolas de Abelheira e a Re-

sulima – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.  

A Comunidade Educativa foi convidada a participar neste projeto tendo sido grande a adesão.    

Atendendo ao custo elevado do equipamento realizou-se também um sarau, no qual participaram 

diversos artistas solidários com o Projeto, tendo sido possível reunir a verba necessária para a 

aquisição do referido equipamento.  

Após a receção do mesmo, verificaram-se alguns constrangimentos, nomeadamente o facto de po-

der ser utilizado apenas por um aluno e haver mais a precisar do equipamento. De igual modo ve-

rificou-se que havia necessidade de centrá-lo a meio da sala de 

aula para poder abarcar a informação escrita pelo docente no 

quadro. Porém, sempre que a informação ficasse fora do ângulo 

previsto, havia necessidade de mover o equipamento, já que a 

informação escrita deixava de ser captada. Por esse motivo, o 

docente Nuno Correia pensou numa solução mais económica e 

que não apresentasse os inconvenientes mencionados.  

O CRTIC, no âmbito de um Curso sobre e-acessibilidade, produ-

ziu um vídeo com a solução encontrada pelo colega do grupo 

930, que a nosso ver é muito eficaz e económica. Poderão visualizá-lo em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mzlbizssdBo. 

Solução de baixo custo para alunos com baixa visão 


