
Este ano letivo, o CRTIC apresentou ao Centro de Formação 

Contínua de Professores de Viana do Castelo a proposta de 

uma oficina de formação no âmbito da comunicação aumen-

tativa/alternativa incidindo sobre os programas Boardmaker 

Speaking Dynamically PRO e Grid2. 

A formação, com 25h presenciais e 25h de trabalho autóno-

mo, decorreu na EB 2,3 de Viana do Castelo e dirigiu-se a 

docentes de educação especial, do grupo 910. Contou com 

inscrições de docentes de diversos agrupamentos da área de 

influência deste CRTIC, superando as expectativas, não tendo 

sido possível assegurar todas as inscrições. Nesta formação, 

para além destes dois programas, explicitou-se também o 

funcionamento dos softwares livres TICO e ARAWORD. 
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Nesta edição: 

 

   No âmbito das parcerias estabelecidas com instituições 

na zona de abrangência deste CRTIC, participámos com a 

IRIS INCLUSIVA e o Núcleo de Educação Especial do Agru-

pamento da Abelheira, na organização da palestra 

“Pressupostos para o Sucesso da Escola Inclusiva”. Esta 

realizou-se na EB 2,3 de Viana do Castelo, no dia 24 de 

abril e foi orientada pela Professora Doutora Ana Paula 

Loução Martins, do Instituto de Educação, da Universidade 

do Minho.  

Este espaço estimulou a reflexão em torno dos conceitos de Diversidade, Inclusão e 

Necessidades Educativas Especiais, proporcionando a partilha de experiências e expecta-

tivas entre todos os participantes, na sua maioria professores e técnicos ligados à área da 

reabilitação. 

A Íris Inclusiva e o Projeto IPL (+) INCLUSIVO promoveram a 

apresentação, em diversos agrupamentos de escolas e na 

Biblioteca Municipal,  do livro em multiformato  “O menino dos 

dedos tristes”.  

A EB 1 da Abelheira, a UAEM do 2º/3º ciclos e o CRTIC de Via-

na do Castelo participaram neste evento, no dia 3 de maio. Sen-

do  uma obra inclusiva, é um livro multiformato destinado a 

“novos leitores e a novas leituras. Para que possa ser lido por 

todos, “O menino dos dedos tristes” vem acompanhado por um 

CD com diversos ficheiros. Na página seguinte apresentamos 

uma sinopse do livro. 
(Na fotografia a autora, Josélia Neves a contar a história) 

O menino dos dedos tristes 
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Workshop “Oficina de Brinquedos Adaptados” 
 

No dia 1 de julho, da parte da tarde, na escola sede do agrupamento da Abelheira, em 

parceria com o CRTIC de Cinfães, organizámos o Workshop “Oficina de Brinquedos 

Adaptados”. Pretendeu-se corresponder à necessidade de docentes que trabalham nos 

Jardins de Infância e nas Unidades de Apoio Especializado para a educação de alunos com 

multideficiência e surdo cegueira congénita e cujas crianças apresentam dificuldades ao nível 

da manipulação. Os brinquedos, quando devidamente adaptados, podem ser acionados por 

manípulo, proporcionando-se à criança a interação com o brinquedo.  

Esta formação recebeu um número de inscrições muito considerável. Os participantes, 

professores e  terapeutas, tiveram a oportunidade, nesta tarde, de adaptar alguns brinquedos.  

Fica aqui registado o nosso agradecimento à equipa do CRTIC de Cinfães. 
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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 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, for-

mação, aconselhamento e documentação aos professores, outros técnicos e famílias no que res-

peita 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 Educa-

ção Especial, tendo como destinatários docentes, técnicos e encarrega-

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

Sinopse de “O menino dos dedos tristes” 
O menino dos dedos tristes é um dos muitos meninos e meninas que gostariam de ler livros feitos a pensar em 

cada um deles. 
Esta obra  é um apelo à criação de livros em formato alternativo e um 

exemplo de como um livro multiformato se pode “abrir” a novos leitores 
e a novas leituras. Simultaneamente lúdico e didático, tocará pequenos 
e grandes e servirá de estímulo a atitudes mais inclusivas e à criação de 
conteúdos acessíveis a pessoas com necessidades especiais. 

 Para que todos o possam ler, o livro está acompanhado de um CD 
com materiais em formato alternativo que podem ser reproduzidos livre-
mente para fins lúdico- didáticos: 

- Audiolivro com soundpainting; 

- Videolivro  em Língua Gestual Portuguesa (LGP); 

- Videolivro  em Língua Gestual Portuguesa com legendas glosadas; 

- Videolivro  em Língua Gestual Portuguesa com legendas do texto original; 

- Versão pictográfica (SPC); 

- Lista pictogramas (SPC); 

- Versão em formato .wif para impressão em Braille (sobre versão a tinta 

ou a branco); 

- Ilustrações para impressão em relevo; 

- Descrição dos três quadros que serviram de base à ilustração da obra. 

 

Siga as aventuras deste “menino” em http://omeninodosdedostristes.blogspot.pt/   
(Fonte: http://maisinclusivo.ipleiria.pt/project/o-menino-dos-dedos-tristes/ ) 
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