
Uma das principais atribuições do 

CRTIC é a avaliação de alunos  com 

necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, para efeito de utili-

zação de produtos de apoio e adequa-

ção do equipamento/produto de apoio à 

sua situação particular, com vista a 

garantir a sua inclusão no processo de 

ensino aprendizagem.  

Ao longo destes 

anos a maior parte 

dos produtos de 

apoio recomenda-

dos têm sido atri-

buídos com verba 

específica do Minis-

tério da Educação e 

Ciência.  

Contudo, cada vez 

mais, temos optado 

por software livre, já 

que têm surgido 

muitos produtos edu-

cativos de alta quali-

dade, resultando 

numa redução de custos  acentuada e garan-

tindo simultaneamente respostas educativas 

adequadas.  

Como exemplo, o portal ARASAAC 

(http://www.catedu.es) disponibiliza muitos 

recursos gráficos e materiais para facilitar a 

comunicação de pessoas com algum tipo de 

dificuldades nesta área. De igual modo, no 

site  http://freewarenee.weebly.com, de Ida 

Brandão, há um vasto repositório de recursos 

livres. 
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Software livre 

TICO (Tableros Interactivos de Comunicación) 

O software TICO foi desenvolvido pelo Departamento de Informática e Engenharia de Siste-

mas da Universidade de Zaragoza e pela Escola Pública de Educação Especial Alborada. 

É composto por duas aplicações diferentes: Editor e Intérprete. 

 Com o Editor concebem-se os quadros contendo células-itens, que podem ser relacionados 

com imagens, sons e vídeo, bem como links de navegação 

entre o conjunto de quadros contidos num projeto TICO (um 

conjunto de quadros relacionados é organizado no que é cha-

mado um “projeto TICO”). 

Uma vez concebido, um projeto TICO pode ser executado com 

o Intérprete. Na execução, a navegação automática pode ser organizada de modo que as 

células são visitadas de acordo com a ordem de navegação 

pré-definida. Quando um clique do rato é gerado ao longo da 

célula ativa, o conjunto de ações associadas é então executa-

do. Isto torna muito fácil de preparar ambientes diferentes que 

podem ajudar as pessoas com deficiência a comunicar. Esta 

aplicação inclui uma função que faz varrimento sequencial pelos elementos do quadro, facili-

tando assim o acesso a pessoas que têm problemas motores. Está disponível para download 

em http://www.proyectotico.com.  

A todas as Direções 

dos Agrupamentos e 

respetivos docentes, 

terapeutas, alunos e 

pais, votos de um 
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De modo a promover um maior equilíbrio social, a Fundação 
PT tem-se afirmado como motor de uma nova lógica social 
que assenta na inclusão digital das populações com necessi-
dades especiais. As Soluções Especiais subsidiadas pela 
Fundação PT, adaptadas às necessidades dos cidadãos com 
deficiências, possibilitam o acesso à atividade escolar, profis-
sional e social deste segmento da população, contribuindo de 
forma estruturada para a Inclusão Digital.   

Para poder beneficiar de preço subsidiado, deve ser apre-
sentada uma Certidão Multiuso (incapacidade igual ou superior a 60%). As Pessoas 
Coletivas, também poderão usufruir desse preço mediante apresentação de Estatutos 
que demonstrem estar constituídas como instituições de solidariedade, e que exerçam 
atividade na área de apoio a pessoas deficientes. De igual modo, podem beneficiar 
outras instituições não lucrativas, mediante autorização específica da Fundação PT.  

Agradecemos à Fundação PT a sua colaboração com este CRTIC. 

 
- 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 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 utiliza-
ção 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 abran-
gência e da comunidade em geral 

- Acompanhamento dos alunos que se encontram hospitalizados ou domiciliados por razões de doen-
ça grave ou incapacidade e que utilizam sistema de videoconferência ligado à escola (teleaula). 

 

 

Soluções Especiais  
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laridade do 1º ciclo. Estas 
obras foram adaptadas 
com os Símbolos Pictográ-
ficos para a Comunicação 
(SPC), em versão Braille e 
áudio. As obras acessí-
veis, inseridas num expo-
sitor, construído para o 
efeito, foram oferecidas 
aos vários parceiros. As 
obras do CRTIC encon-
tram-se na Biblioteca da 
EB 2,3 de Viana do Caste-
lo, do Agrupamento de 
Escolas de Abelheira e 
estão disponíveis para 
empréstimo. 

O projeto foi concluído 
com a apresentação públi-
ca, no dia 22 de outubro. 
Este evento contou com a 
presença de uma repre-
sentante da Fundação 

Calouste Gulbenkian, da 
vereadora da Cultura, do 
diretor da Biblioteca da 
Câmara Municipal  e   de 
representantes das institui-
ções envolvidas no projeto.  

 Ao longo dos dois últi-
mos anos, o CRTIC 
participou, em parceria 
com a Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo, 
a Associação de Parali-
sia Cerebral de Viana do 
Castelo, a Associação 
Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental de 
Viana e o Agrupamento 
de Escolas de Darque, 
no Projeto “Leitura para 
Todos”. Este foi finan-
ciado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian.  

O projeto  teve como 
principal objetivo tornar 
acessível a todos obras 
recomendadas pelo 
Plano Nacional de Leitu-
ra para o Pré-escolar e 
para os 4 anos de esco-
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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/ 
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