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O CRTIC  

deseja a toda a  

comunidade educativa  

FELIZ NATAL e  

PRÓSPERO ANO NOVO. 

FERRAMENTAS LIVRES PARA CONSTRUÇÃO DE HISTÓRIAS 

Existem várias ferramentas livres para construção de histó-
rias. Uma delas é o BOOK BUILDER. É muito interessante, 
atendendo às funcionalidades de acessibilidade que integra, 
tais como «o narrador» (assistente) e glossário para explicar 
palavras mais difíceis - http://bookbuilder.cast.org/. Tem 
uma biblioteca pública com as histórias construídas, poden-
do-se pesquisar livros em língua portuguesa - http://
bookbuilder.cast.org/library.php 
 
O STORY BUMPER - https://www.storyjumper.com/, é outra 
ótima ferramenta. Tem uma galeria de cenários e de objetos 
para ajudar a desenhar a história bem como processador de 
texto para a escrever. Permite também o carregamento de 
imagens, o que alarga a possibilidade de usar muitos clipart 
livres. O aspeto final é de um livro que se folheia. Similar ao 
Book Builder, também permite pesquisar livros elaborados 
noutras línguas - https://www.storyjumper.com/book/search/lang-pt.   
 
O FLIPNACK é também uma possibilidade a ter em conta na 
hora de construir histórias. O processo é  fácil e rápido, 
bastando carregar um ficheiro pdf ou JPG. Está disponível 
em https://www.flipsnack.com/  
 
Para os alunos mais velhos há a opção do BLURB-
BOOKWRIGHT. Pelas suas características poderá ser um 
estímulo à criação de livros. Neste site http://www.blurb.com/
bookmaking-tools poder-se-á descarregar uma aplicação para o desktop.  
Existem no You Tube vários tutoriais sobre estas ferramentas: 
Book Builder - https://youtu.be/FqDaVmgAhwg 
StoryBumper - https://youtu.be/1kWazFUFgP4 
FlipSnack - https://youtu.be/LwezEJjehzo 
BookWright-https://youtu.be/RP6BE9xA2ZQ?list=PLPeS5XD2B_Yxpu6-
ZgxpFDVgyNDPR51JQ  

O CRTIC de Viana irá participar no Curso online “Faça Você Mesmo – Produtos de Apoio”, 
dirigido às equipas do CRTIC. Com esta participação pretendemos adquirir competências 
que permitam construir alguns produtos de apoio de baixo custo, para alunos com ne-
cessidades educativas especiais, nomeadamente produzir um suporte de computador/
leitoril, um livro ou painel sensorial, um livro artesanal temático (técnicas de origami, 
pop-up…), um recurso pedagógico que integre um circuito elétrico, um switch adaptado, 
um dispositivo de gravação/reprodução de voz e explorar placas eletrónicas (Makey Ma-
key, Arduino, ou outras) para produção de um recurso de estimulação sensorial. 
Iremos criar um e-portefólio onde registaremos todas as fases do curso, onde constarão 
fichas  ilustradas com a descrição do processo de construção dos produtos de apoio  e 
que partilharemos com todos os colegas. 
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DESPACHO N.º 5291/2015 
OS CRTIC, na qualidade de entidades prescritoras, têm como atribuições: 
a) a avaliação de alunos com necessidades educativas especiais, que necessitam de produtos de 
apoio para aceder ao currículo, a fim de garantir a inclusão educativa destes alunos; 
b) o registo dos produtos de apoio prescritos na plataforma SAPA, nos termos da Portaria 192/2014, 
de 26 de setembro, e demais legislação regulamentadora; 
c) a aplicação do modelo de ficha de prescrição de produtos de apoio no âmbito do SAPA, nos termos 
da Portaria 78/2015, de 17 de março, e demais legislação regulamentadora; 
d) a prestação de serviços de informação, formação e aconselhamento aos professores e comunida-
de educativa em geral, no que respeita à utilização dos produtos de apoio; 
e) a promoção de sessões públicas no âmbito das necessidades educativas especiais e da utilização 
de produtos de apoio, tendo como destinatários docentes, técnicos e encarregados de educação; 
f) a criação de parcerias que possam enriquecer as dinâmicas do Centro de Recursos, através da articulação local com os servi-
ços de saúde e da segurança social, instituições de ensino especial, autarquias, instituições do ensino superior e entidades 
vocacionadas para as necessidades educativas especiais em geral; 

 FORMAÇÃO 
Dando cumprimento à alínea d) do despacho n.º 5291/2015, continuamos a realizar ações de formação sobre software espe-
cífico para alunos com N.E.E., por solicitação dos profissionais dos Agrupamentos de Escolas. No primeiro período letivo reali-
zámos duas ações de curta duração. No dia 9 de novembro, no Agrupamento de Escolas de Amares, sobre o software GRID 3, 
para diversos docentes da educação especial, do 1.º ciclo e encarregados de educação.  No dia 23 do mesmo mês, no Agrupa-
mento de Escolas de Aver-o-Mar, para docentes, sobre Recursos Educativos Abertos (Araword e Edilim).  
Está programada para o início de janeiro uma ação de curta duração sobre o software Araword, no Agrupamento de Escolas 
do Tamel. 

PRODUTOS LIVRES: OFFICE 365 EDUCAÇÃO   

 Embora existam alternativas livres e de open source para os utilitários (tipo MS Office) tais como o OpenOffice - https://

www.openoffice.org/pt/download/ ou o Google docs - https://www.google.com/docs/about/, poder-se-á explorar a so-

lução gratuita para escolas da  Microsoft - Office 365 . 

É um conjunto de serviços que lhe permite colaborar e partilhar o trabalho escolar. Encontra-se disponível gratuitamente 

para professores que trabalhem atualmente numa instituição académica, bem 

como para estudantes com frequência atual.  Inclui o Office Online (Word, 

PowerPoint, Excel e OneNote), 1 TB de armazenamento do OneDrive, o Yam-

mer e sites do SharePoint. Algumas escolas permitem que os professores e 

estudantes instalem gratuitamente as aplicações do Office em até 5 PCs ou 

Macs. Se a sua escola fornecer este benefício adicional, verá o botão Instalar o 

Office na sua home page do Office 365 quando concluir a inscrição. Para ace-

der é necessário ser um docente ou funcionário a tempo inteiro ou a tempo 

parcial numa instituição académica,  ter um endereço de e-mail específico da escola fornecido pela mesma (por exemplo, 

contoso.edu) apto a receber e-mail externo, ter a idade mínima legal para se inscrever individualmente numa oferta onli-

ne (13 anos de idade), ter acesso à Internet. 

Para ver o que está incluído no Office 365 Educação, aceda à página do plano do Office 365 Educação. Para consulta e 

inscrição veja em https://products.office.com/pt-pt/student/office-in-education 

 

AVALIAÇÕES  
O CRTIC de Viana do Castelo, ao longo do primeiro período, realizou treze avaliações de alunos em estabelecimentos de 

ensino de oito agrupamentos de escolas e um estabelecimento da rede privada. Em resultado dessas avaliações foram  

solicitados os produtos de apoio através do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA), havendo um caso em que 

se continua a aguardar dados clínicos.  
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