
CRTIC de VIANA DO CASTELO 

     Boletim Informativo N.º 14 — Ano 7 

2016/2017 — julho 

(Instalações do CRTIC) 

Curso online “Faça Você Mesmo—Produtos de Apoio” 

Tal como informámos no anterior Boletim Informativo, 
participámos no Curso online ”Faça Você Mesmo—
Produtos de Apoio”. Já desenvolvemos todos os projetos  
que nos foram propostos, nomeadamente um suporte de 
computador/leitoril, um livro sensorial, um livro em pop-
up e técnicas de Kirigami, um brinquedo com um circuito 
elétrico, um switch adaptado, um comunicador de fala  e 
um recurso de estimulação sensorial.   

Para cada produto de apoio construído foi criada uma ficha que explica detalhadamente 
o processo de criação e foi feito um vídeo para mostrar a sua utilização.  

Todas estas informações encontram-se disponíveis em:  

https://diy-produtosdeapoio.blogspot.pt/p/o-curso.html 

 

FORMAÇÃO 

De acordo com a alínea d) do despacho n.º 5291/2015, continuamos a realizar ações de 
formação/sessões formativas sobre software específico para alunos com N.E.E., por soli-
citação dos profissionais dos Agrupamentos de Escolas ou de Instituições.  

Em janeiro, no dia 4, realizámos uma Ação de Formação de Curta Duração, no Agrupa-
mento de Escolas de Vale do Tamel, sobre o software Araword, para 19 professores dos 
grupos 110 e 910.  

No dia 31, ainda neste Agrupamento, decorreu uma sessão formativa para duas docen-
tes, sobre o software Grid 3.  

No dia 8 de fevereiro, dinamizámos uma sessão formativa sobre o software Edilim, para 
11 técnicos  da Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, em Barcelos.  

No dia 14, procedemos a uma sessão formativa sobre o Grid 2 para 1, docente do Agru-
pamento de Escolas António Correia de Oliveira.  

Em março, no dia 8, decorreu a sessão formativa para 2 docentes do Agrupamento de 
Escolas de Monte da Ola, sobre o software Araword.  

No dia 5 de abril, realizámos uma sessão formativa sobre o software Grid 3, dirigida a 10 
técnicos e docentes do Centro de Recursos para a Inclusão da Associação de Pais e Ami-
gos do Cidadão Deficiente Mental, em Viana do Castelo.  

No dia 2 de maio, iniciou-se a Oficina de Formação “Criação de livros Interativos Multi-
média—software livre EDILIM”, a decorrer na Escola Básica da Abelheira, para docentes 
dos grupos 100, 110 e 910. 

     

 

CRTIC de VIANA DO CASTELO 

Escola Básica da Abelheira - 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 

 

mailto:crticdeviana@gmail.com


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 currícu-

lo, 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 comunidade 

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 articu-

lação local com os serviços 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; 

g) a sensibilização de empresas e de serviços públicos para a admissão de alunos em programas de transição para a vida pós-

escolar. 

h) divulgar os serviços e a atividade dos CRTIC junto das escolas da sua área de abrangência e da comunidade em geral;  

i) identificar e encaminhar os pedidos de teleaula e de sistemas de videoconferência para alunos com doença grave, impossibi-

litados de frequentarem as aulas presencialmente, e monitorizar o respetivo funcionamento.  

 

 

 SOFTWARE GRID 3 

O Grid 3 é um programa de comunicação aumentativa e alternativa, permitindo a pessoas, com limitações neuromotoras, cog-
nitivas ou da fala, comunicar, controlar o ambiente e o computador. Pode-se usar o Grid3 com vários tipos de acesso, como o 
olhar, varrimento, toque e dispositivos apontadores. 
O programa faculta a comunicação por símbolos, com dezenas de quadros de comunicação disponíveis na altura da instalação 
e muitos outros online, possibilitando personalizar e criar novos quadros de comunicação. Disponibiliza a comunicação por 
texto, com teclados personalizados com predição, imagens, entre outros. Facilita também o controlo do computador e ambien-
te, permitindo o acesso a todas as ferramentas necessárias para controlar o computador e o ambiente que o rodeia. Atualmen-
te apresenta teclados de aprendizagem interativa, incluindo atividades já criadas que permitem aquisição de competências 
através de jogos Causa-Efeito, Escolhas, Desafios e Cenários. 
O software PT GRID3 pode ser adquirido através da Linha Direta Soluções Especiais PT - 800 206 206 ou numa Loja PT Comuni-
cações. Pode também ser pedido por e-mail para solucoes.especiais@telecom.pt. O seu custo é de 149.00€, com IVA incluído. 
Para beneficiar destes preços especiais, deve ser apresentado o Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, no ato da compra.  
Para o conhecer é possível aceder através do download da versão experimental (60 dias).  
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