
       

 O CRTIC de Viana do Castelo, em parceria com o Centro de Formação 

Imagina, realizou no dia 19 de fevereiro, na sala Couto Viana, da Biblio-

teca Municipal de Viana do Castelo, o seminário “Tecnologia, Inclusão e 

Acessibilidade”. Pretendeu-se promover a utilização dos símbolos como 

linguagem aumentativa e alternativa  como apoio à literacia,  a utiliza-

ção de software inclusivo para facilitar a comunicação e aprendizagem 

de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais e a aquisição 

de competências na edição e utilização de recursos para a comunicação 

e integração de alunos/utentes.  

As formadoras abordaram as potencialidades dos programas 

Comunicar com Símbolos, Invento, Aventuras 2, Vox4 All para 

IPAD e Oscar Feels (desenvolvimento da inteligência emocional). 

O seminário contou com a presença, muito significativa, de 

docentes e técnicos da área de abrangência deste CRTIC.  A dinâ-

mica  e os programas apresentados cativaram o interesse dos 

presentes.  

 

  A convite do Núcleo de Educação Especial do Agrupamento de Escolas de Prado, o CRTIC reali-

zou uma sessão formativa, no dia 28 de fevereiro. Esta incidiu sobre o Boardmaker & SDP, utiliza-

do por um dos alunos.   

           Foi feita ainda  a divulgação  dos softwares livres EDILIM, TICO e ARAWORD, apresentando-

se exemplos práticos da sua utilização, demonstrando que estas ferramentas, sem custos para o 

utilizador, constituem uma mais-valia no atendimento  a alunos com  necessidades educativas 

especiais. 

           A sessão contou com a presença de docentes de educação especial e docentes de diversas 

áreas disciplinares que trabalham com alunos com NEE.  

 

No dia 12 de março, realizou-se mais uma sessão formativa, no âmbito da imple-

mentação do Projeto Daisy, para docentes com alunos com baixa visão e cegueira. 

Outras sessões irão decorrer ao longo do mês de março, conforme a disponibilidade dos docentes. 

 

No dia 26 de março o CRTIC, em parceria com a Íris Inclusiva, irá reali-

zar a Palestra “Acessibilidade Web para Públicos Com Necessidades Espe-

ciais”, tendo como preletores o Dr. Jorge Fernandes e a Dr.ª Cláudia Cardo-

so, da Unidade ACESSO, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, do 

Ministério da Educação e Ciência.  

        Tem por objetivo sensibilizar para as acessibilidades dos sites das escolas e instituições, dar a 

conhecer a estrutura das WCAG 2.0: princípios, diretrizes e critérios de sucesso; níveis de priorida-

de; níveis de conformidade; estrutura das páginas HTML e conhecer as ferramentas de avaliação 

do estado de acessibilidade dos conteúdos dos sites. 

        Esta palestra destina-se a  diretores de agrupamentos de escola, presidentes de instituições, 

docentes responsáveis pela manutenção das páginas WEB, técnicos especializados e docentes de 

educação especial. 
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Comunicador Pessoal Adaptável – CPA 

 

     O Comunicador Pessoal Adaptável é um sistema 

de comunicação para pessoas com problemas 

graves de comunicação (autismo, problemas neu-

rológicos, deficiências motoras, afasias) e foi 

desenvolvido por Rubén Velasco.  

     Utiliza um catálogo inicial de 600 pictogramas, 

criados por Sergio Palao (http://www.palao.es/) 

para ARASAAC (http://arasaac.org) e são proprie-

dade do Governo de Aragão que os distribui sob licença Creative Commons. Estes pictogra-

mas permitem uma comunicação funcional básica a qualquer utilizador. Na versão em espa-

nhol já conta com a locução, mas é possível gravar o som na língua que se pretender. Se necessário, é possível, via internet, aceder 

ao banco de imagens e som (só em espanhol) para incluir outros pictogramas de ARASAAC ou aceder a imagens inseridas nos equipa-

mentos. 

 Está disponível para Ipad, Iphone/Ipod, Android e Windows. 

O download pode ser feito, de modo totalmente gratuito, a partir de http://www.comunicadorcpa.com/.  
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Principais atribuições do 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 pro-

cesso 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 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 desti-

natários 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 doença 

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

     

 

      O software EDILIM é um editor de livros LIM (Libros Interactivos Multimedia) para a criação de materiais 

educativos. É uma ferramenta de autor que permite desenvolver atividades para diferentes disciplinas 

(matemática, português, ciências …) e adaptar o conteúdo para o nível educativo desejado. 

      Vem com um pequeno programa que não requer instalação, sendo necessário apenas fazer o 

seu download (http://www.educalim.com/descargas.htm). 

Está disponível em vários idiomas, é de distribuição gratuita e pode ser utilizado sem problemas (Licença Crea-

tive Commons), desde que se respeite a gratuidade e a autoria. 

O manuseio é muito simples. A criação das páginas dos livros é baseada no gesto de “arrastar e soltar” com o rato. Em cada livro, 

podemos criar o número de páginas que quisermos, cada uma com uma atividade, que pode assumir muita variedade, nomeadamente 

puzzles, perguntas de escolha múltipla, jogos de memória, visualização de filmes, emparelhamentos… O programa permite exportar em 

formato “html” para publicar o livro e os alunos podem abri-lo a partir do browser. 

O Edilim também permite que sejam avaliados os exercícios. No final de cada atividade, os alunos têm uma mensagem (que foi 

anteriormente definida na configuração do livro) informando-os se fizeram, ou não, corretamente a atividade. Pode também visualizar-

se um relatório do número de tentativas feitas pelo aluno para resolver cada atividade. 

 

Software EDILIM 

https://www.google.com/url?q=http://www.palao.es/&sa=D&usg=AFQjCNF8WC-hHpjFpHLnw1_1kP9QyNt0Sg
https://www.google.com/url?q=http://arasaac.org&sa=D&usg=AFQjCNHFIFfp6C69UI1EhMHfS55zarh0TQ

