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A área de abrangência do CRTIC 

de Viana do Castelo abarca os dez 

concelhos da área geográfica do distri-

to de Viana do Castelo (Arcos de Val-

devez, Caminha, Melgaço, Monção, 

Paredes de Coura, Ponte da Barca, 

Ponte de Lima, Valença, Viana do Cas-

telo e Vila Nova de Cerveira), cinco 

concelhos do distrito de Braga 

(Amares, Barcelos, Esposende, Terras 

de Bouro e Vila Verde) e dois concelhos do distri-

to do Porto (Póvoa de Varzim e Vila do Conde).  

O CRTIC na sua área de intervenção abrange 

diversos agrupamentos/escolas não agrupadas, 

localizando-se  vinte e sete no distrito de Viana do 

Castelo, vinte em seis no  distrito de Braga e treze 

no distrito do Porto.   

Das 54 avaliações realizadas no ano letivo de 

2009/2010, verificou-se que estas se centravam 

predominantemente nos concelhos da orla litoral. 

Por essa razão, optámos por divulgar presencial-

mente as principais atribuições deste serviço nos 

concelhos localizados mais no interior. Deste con-

tacto resultou um número significativo de pedidos 

de avaliação. No início do mês de dezembro do 

corrente ano, concluímos a divulgação presencial 

em todos os agrupamentos/escolas não agrupa-

das. De cada  avaliação efetuada, realizada geral-

mente em contexto escolar e em equipa com os 

docentes, técnicos e encarregados e educação,  

resulta um  relatório onde se inclui a eventual 

necessidade de um determinado produto de 

apoio, por forma a permitir o aumento da ativida-

de e participação do aluno.  
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Principais atribuições do CRTIC 

 Avaliar os alunos com 

necessidades educativas 

especiais de caráter perma-

nente para efeito de utiliza-

ção de produtos de apoio e 

adequação do equipamen-

to/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 monitori-

zação da intervenção e de 

reuniões de avaliação que 

ao longo do processo se 

percecionem importantes; 

 Prestação de serviços de 

informação, formação, acon-

selhamento e documentação 

aos professores, outros téc-

nicos e famílias no que res-

peita a utilização das tecno-

logias de apoio e também 

das metodologias a imple-

mentar na sala de aula; 

 Promoção de encontros, 

seminários e workshops no 

âmbito da Educação Espe-

cial, tendo como destinatá-

rios docentes, técnicos e 

encarregados de educação; 

 Divulgação da actividade e 

dos meios do Centro de 

Recursos junto das escolas 

da sua área de abrangência 

e da comunidade em geral; 

 Acompanhamento dos alu-

nos que se encontram hospi-

talizados ou domiciliados por 

razões de doença grave ou 

incapacidade e que utilizam 

sistema de videoconferência 

ligado à escola (teleaula). 
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Com o GRID2, o utilizador pode trabalhar no computador sem precisar de utilizar o rato 

ou o teclado. Os teclados virtuais do GRID2 podem ser acedidos através do tracker, track-

ball, ou outros dispositivos apontadores, ou ainda através de um ou mais manípulos por pro-

cessos de varrimento totalmente controlado pelo utilizador. O programa contém ainda um 

sintetizador em português de elevada qualidade, que possibilita aos seus utilizadores 

expressarem-se através deste sistema de conversão texto-fala. De forma autónoma, pode 

utilizar o computador e os programas nele contidos e também controlar totalmente o seu ambiente físico (abertura e fecho 

de portas e janelas, acesso autónomo ao telefone, TV, equipamento de áudio e vídeo, etc.). Além dos sistema de teclados 

no ecrã para a comunicação e acesso ao computador, o programa GRID 2 inclui outras áreas de Trabalho. Um navegador 

de Internet, acesso direto a envio/receção de emails e SMS, ao Skype, Media Player e DVD, são algumas das novas ferra-

mentas para a Comunicação Aumentativa. O GRID faz parte de um projeto para a Comunicação Aumentativa, denominado 

"PT Minha Voz" e apoiado pela Fundação Portugal Telecom (http://fundacao.telecom.pt).  

O CRTIC tem sido apetrechado com diversos produtos de apoio. Estes são utilizados na 

realização das avaliações dos alunos, de forma a permitir a recolha de dados quanto à sua 

pertinência para potenciar o desenvolvimento da atividade e participação do aluno. 

Alguns destes produtos, em caso de necessidade, podem ser requisitados, por um determi-

nado período de tempo. 

A lista destes produtos pode ser consultada na página do CRTIC:  

http://crticvianadocastelo.wordpress.com 

Programa GRID2 

 

Uma das ações previstas no nosso Plano de Atividades do ano transato foi a realiza-

ção de sessões formativas sobre a utilização do GRID2. Estas destinaram-se a docen-

tes de educação especial, técnicos (terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais) e 

encarregados de educação. Realizaram-se em diversos agrupamentos de escolas e 

numa das associações com as quais estabelecemos protocolo.  

Realizámos o Workshop “As tecnologias ao serviço das pessoas com deficiência”,  

em parceria com o Instituto Politécnico da Guarda e de Viana do Castelo sobre o Proje-

to Magickey. O desenvolvimento deste projeto começou em 2005 no  Instituto Politécni-

co da Guarda  em resposta a um desafio concreto de encontrar uma forma eficiente de 

interacção com o computador para pessoas que não poderiam utilizar os membros 

superiores.  Este projeto veio dar origem a vários produtos. Informação complementar 

poderá ser acedida através de http://www.magickey.ipg.pt/Produtos.aspx. 

Este ano letivo, já realizámos uma sessão sobre o programa Boardmaker & SDP, 

dirigida a docentes de educação especial. Programaremos outras sessões para o pro-

grama GRID 2  e BM & SDP, em datas a agendar,  de acordo com os interessados.  
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Sessões formativas e outros eventos 

Produtos de apoio do CRTIC 

http://fundacao.telecom.pt/

