
 

N o m e  d a  e m p r e s a  

FORMAÇÃO CREDITADA 

As Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web  
 

   Tal como noticiámos no boletim informativo anterior, o CRTIC em 
parceria com a Íris Inclusiva, organizou a Palestra “Acessibilidades 
Web para Públicos com Necessidades Especiais”. Foram preletores o 
Dr. Jorge Fernandes e a Dr.ª Cláudia Cardoso, da Unidade Acesso, da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação e 
Ciência. A Palestra constituiu um espaço de aprendizagem muito útil, 
dado que alertou os presentes para a existência das Diretrizes de 
Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG) 2.0, que abrangem 

uma vasta gama de recomendações. O cumprimento destas diretrizes fará com que os con-
teúdos fiquem acessíveis a um maior número de pessoas com dificulda-
des, incluindo cegueira e baixa visão, surdez e perda de audição, bem 
como ao nível da fala, aprendizagem, funcionamento cognitivo, movi-
mentos limitados, fotossensibilidade e ainda combinações destas difi-
culdades. O cumprimento destas diretrizes também facilitará a utiliza-
ção do conteúdo da Web pelos utilizadores em geral. 

As diretrizes e os critérios de sucesso estão organizados em torno de 
quatro princípios (Percetível, Operável, Compreensível e Robusto), que 
apresentam a informação básica para um utilizador aceder e utilizar os conteúdos da Web. 

Mais informação disponível em http://www.acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/. 
  

 Desenho Universal da Aprendizagem  
O Desenho Universal da Aprendizagem é uma abordagem que desafia a barreira principal 

ao desenvolvimento dos alunos: a existência de um currículo inflexível, formatado para um 
ideal de aluno que não existe e que apenas aumenta as barreiras à aprendizagem. Os alunos 
com deficiência ou outras situações menos favorecidas são mais vulneráveis a essas barrei-
ras. Todavia, muitos outros alunos, mercê do seu perfil, também acham que os currículos 
estão mal desenhados para atender às suas necessidades de aprendizagem. 

O Desenho Universal da Aprendizagem  assenta num conjunto de princípios para desenvol-
vimento do currículo que oferece a todos os indivíduos igualdade de oportunidades para 

aprender. Orienta-se por 3 princípios base: (i) Proporcionar múltiplos 
meios de representação; (ii) Proporcionar múltiplos meios de ação e 
expressão; (iii) Proporcionar múltiplas formas de envolvimento. Assim, 
pretende-se abranger a diversidade de alunos ao oferecer objetivos, 
métodos, materiais e avaliação flexíveis de forma a dar-lhes os meios 

adequados às respetivas necessidades.  
Para compreender melhor os Princípios Orientadores do Desenho Uni-
versal da Aprendizagem veja o vídeo disponível em:  

(http://www.udlcenter.org/resource_library/videos/udlcenter/udl#video0), produzido pelo CAST 
(http://cast.org/), uma organização de pesquisa e desenvolvimento educacional que trabalha 
para ampliar as oportunidades de aprendizagem para todos os indivíduos através de Desenho 
Universal da Aprendizagem. 

  
Formação Creditada 

Uma das atribuições dos CRTIC é proporcionar espaços de formação para docentes de 
modo a permitir a atualização e partilha de conhecimentos.  

Tal como já ocorreu no ano transato, o CRTIC irá dinamizar um Curso  de Formação, subor-
dinado ao tema “Recursos Educativos Abertos Acessíveis no âmbito da Educação Especial”, 
de 25 h, creditado, que irá decorrer entre os dias 11 e 17 de julho, abrangendo docentes dos 
grupos de recrutamento 100, 110 e 910, de diversos Agrupamentos de Escolas da nossa área 
de abrangência.  

Neste curso pretende-se familiarizar os participantes com as diferentes dimensões do con-
ceito de abertura em educação, conceber e criar unidades de aprendizagem com instrumen-
tos facultados e criar recursos educativos abertos com ferramentas livres, respeitando as nor-
mas de acessibilidade. Serão apresentados os programas ARAWORD, TICO e EDILIM.  
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Khan Academy 

 
"Eu ensino da forma como gostaria de ter sido ensinado. Todos os vídeos são feitos por 
mim, que sou um ser humano verdadeiramente fascinado pelo mundo que me rodeia”.  

 
Salman Khan 

 
A missão da Khan Academy  (https://www.khanacademy.org/) passa por oferecer uma educação de alta quali-

dade a qualquer pessoa, em qualquer lugar, através de aulas em vídeo disponibilizados online e sem qualquer 
custo. Esta organização sem fins lucrativos, lançada em setembro de 2006, surge por iniciativa do educador e 
empreendedor Salman Khan.  

A Fundação Portugal Telecom disponibiliza os conteúdos da Khan Academy, traduzidos para Português, (https://
pt.khanacademy.org/), reforçando assim a sua aposta no desenvolvimento do ensino da Matemática junto das comunidades de 
Língua Portuguesa. 

A biblioteca de vídeos que está à disposição dos utilizadores abrange múltiplas explicações de Matemática, Física e Quími-
ca sobre matérias do 1.º ao 12.º anos de escolaridade. Os conteúdos podem ser usados por qualquer pessoa, quer se trate de 
um estudante, professor, encarregado de educação ou de um mero curioso.  

 

SENnet: Special Educational Needs 
 

   A Direção-Geral da Educação (DGE) é parceira no projeto europeu SENnet (http://sennet.eun.org), através dos 
Serviços de Educação Especial, com o contributo da rede nacional dos Centros de Recursos TIC para a Educação 
Especial (CRTIC). O parceiro português é responsável pela coordenação da vertente «Desenvolvimento de Com-
petências de Professores», que se tem traduzido no desenvolvimento de módulos de formação online. Em 2012, 

realizou-se o primeiro curso online «Inclusão e Acesso às Tecnologias» e, em 2013, realizou-se um curso sobre «Recursos Edu-
cativos Abertos Acessíveis», na plataforma Moodle da DGE. Em 2014, organizou-se um curso massivo online aberto (MOOC -
http://inctec2014.blogspot.pt/), resultante da fusão dos dois anteriores cursos. Foi realizado um Webinar que dá a conhe-
cer aspetos da organização e administração deste curso bem como da participação e interação dos participantes. Pode ser visto 
em http://webinar.dge.mec.pt. 

                  Multiplano 

   O Multiplano surgiu das dificuldades vivenciadas pelo professor Rubens Ferronato (Brasil - 2000) no ensino 
da Matemática a um aluno com cegueira. Após muita pesquisa e esforços pessoais, foi numa loja de mate-
riais de construção que encontrou a solução para o ensino da disciplina: uma placa perfurada, alguns rebites 
e elásticos.  
   O material foi sofrendo alterações e aperfeiçoamento, resultando no Multiplano, permitindo, através do tato, 
a compreensão de conceitos matemáticos, como operações, equações, proporção, funções, gráficos de fun-
ções, funções exponenciais, trigonometria e geometria, acompanhando os alunos no seu percurso. 
   No início do próximo ano letivo iremos realizar uma sessão formativa para docentes e pais, de modo a 

serem exploradas todas as potencialidades do Multiplano.   

Magic Keyboard  
 

O Magic Keyboard é uma aplicação informática desenvolvida no Instituto Politécnico da Guarda. Permite a escrita preditiva, 
possuindo um dicionário em Português com cerca de 700.000 palavras bem como a sua respetiva probabilidade de ocorrência, 
aumentando a velocidade da escrita. Tem a possibilidade de fazer a síntese de voz em Português a partir de qualquer texto de 
qualquer aplicação do PC. Faz reconhecimento de voz em Português que permite ativar qualquer fun-
ção que se deseje com qualquer palavra ou expressão. Podem ser desenvolvidas também múltiplas 
atividades na área de Matemática, Língua Portuguesa, Estudo de Meio, Puzzles ou Jogos de Associa-
ção. É possível fazer o controlo completo do meio ambiente, o que inclui qualquer dispositivo que fun-
cione com infravermelhos sem nenhuma limitação do seu número dou mesmo dispositivos elétricos 
simples que podem ser controlados até uma distância de 150 m por um sistema de rádio frequência. A 
configuração de todos os menus é feita de acordo com as necessidades do utilizador.  Para adquirir o 
Magic Keyboard, com preço especial, é necessário possuir a Certidão Multiuso com incapacidade igual ou superior a 60% ou 
cartão de sócio efetivo de uma instituição representativa de deficientes ou autorização específica da Fundação PT. 

 
Principais Atribuições do CRTIC 

- Avaliar os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente para efeito de utilização de produtos de 
apoio e a d e q u a ç ã o  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 utilização dos produtos de apoio e também das metodologias a imple-
mentar 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 abrangência 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). 
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