
Após o contacto presen-

cial com todos os agrupa-

mentos da área de abran-

gência deste CRTIC, resul-

tou um número significativo 

de pedidos de avaliação da 

maior parte dos agrupa-

mentos visitados. No total 

de 49 avaliações realizadas 

ao longo do ano, foram 

feitas também algumas 

reavaliações, dando res-

posta ao processo desen-

volvimental dos alunos. 

Salientamos o facto da 

maior parte das avaliações 

terem sido efetuadas em 

parceria com os diversos 

técnicos que intervêm com 

os respetivos alunos, cons-

tituindo, assim, uma mais-

valia na identificação do 

produto de apoio mais ade-

quado ao aluno, tendo em 

consideração a partilha de 

saberes tão necessária em 

educação. 

A presença dos pais tam-

bém foi muito importante, já 

que nos permitiu apropriar 

das suas expectativas, 

anseios e dúvidas. Todos 

os envolvidos no processo 

de avaliação, procuraram 

em conjunto, ver de que 

modo os produtos de apoio 

poderiam constituir a dife-

rença na atividade e partici-

pação do aluno nos diver-

sos contextos (escolar, 

familiar, comunidade). Este 

processo desencadeou a 

necessidade de alguns pais 

adquirirem conhecimento 

sobre software específico, 

no sentido de terem um 

papel mais ativo na imple-

mentação ou continuidade 

de  atividades desenhadas 

com o programa identifica-

do. 
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Sessões formativas e outros eventos 

 
Sempre que nos foi solicitado, partilhá-

mos  conhecimentos quanto ao procedi-

mento, na utilização dos diversos progra-

mas propostos. Muitas vezes, dúvidas e 

respetivos esclarecimentos foram realiza-

dos à distância, recorrendo às ferramen-

tas tecnológicas que nos aproximam cada 

vez mais e possibilitam o trabalho parti-

lhado. 

Realizámos uma sessão dirigida a um 

conselho de turma de um aluno do Agru-

pamento de Escolas Júlio Saúl Dias, em 

Vila do Conde. Pretendeu-se dar conheci-

mento de algumas das potencialidades 

que o programa GRID 2 permite ao nível 

da produção de materiais de acordo com 

as necessidades do aluno. 

Em parceria com a empresa ANDITEC, rea-

lizámos, no dia 31 de maio, no auditório do 

Museu Municipal de Viana do Castelo, cedido 

gentilmente pela Câmara Municipal, uma 

demonstração de produtos de apoio. 

Estiveram presentes muitos docentes de  
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vários agrupamentos, terapeutas de instituições com as quais o CRTIC tem protocolo e 

encarregados de educação. 

Pretendeu-se com este workshop dar a conhecer hardware e software destinado especial-

mente  a  pessoas com disfunções neuromotora graves. 

Neste âmbito foi apresentado e explicitado o modo de funcionamento, assim como diferen-

tes possibilidades de utilização de digitalizadores de fala. Foram apresentados ainda outros 

produtos de apoio, nomeadamente interfaces de acesso ao computador, sistemas informáti-

cos integrados e software para a comunicação . 

Recursos livres  

Neste ano letivo, continuamos a divulgar e implementar a utilização de recursos livres, de que são  exemplo os desenvolvi-

dos pelo portal ARASAAC. Este oferece recursos gráficos e materiais para facilitar a comunicação de pessoas com 

algum tipo de dificuldades nesta área. Este projeto foi financiado pelo Departamento de 

Industria e Inovação do Governo de Aragão e faz parte do Plano de Atuação do Centro Arago-

nês de Tecnologias para a Educação (CATEDU). Estes são responsáveis, entre múltiplos recur-

sos, pela produção de uma ampla biblioteca de símbolos pictográficos (disponível em portu-

guês). Pode aceder-se em http://www.catedu.es/arasaac/. 

 

De igual modo, o “Proyecto Fressa”, criado por Jordi Lagares (Girona), tem disponível softwa-

re livre dirigido  a pessoas com necessidades específicas.  Este 

programa engloba, nomeadamente, sistemas de acesso ao com-

putador, programas para controlar o rato ou comunicadores mul-

timédia para a comunicação aumentativa, especificamente o 

software “Plaphoons”. Este permite utilizar a combinação de imagens, textos e sons para men-

sagens da vida diária. Pode ser utilizado para a reabilitação da memória, da fala ou para estimu-

l a r  a  a p r e n d i z a g e m  d a  e s c r i t a  o u  d e  c o n c e i t o s  e d u c a t i v o s .  

Permite como interface e forma de acesso ao computador a utilização de dispositivos apontado-

res, acesso por manípulo e varrimento. 

Pode ser descarregado em http://www.xtec.es/~jlagares/f2kesp.htm 
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- Avaliar os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente para efeito 

de utilização de produtos de apoio e adequação do equipamento/produto de apoio à sua situa-

ção particular, com vista a garantir a inclusão destes alunos no processo de ensino aprendiza-

gem;  

- 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 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 incapacida-

de e que utilizam sistema de videoconferência ligado à escola (teleaula). 
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